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S Z E N T E L E K Y K O

R N É L

A Z IR O D A L O M S Z E R V E Z Ő
A z összeomláskor széthullt magyarságból — már csak legki
sebb száma m iatt is — az elszakított D élvidék félm illiónyi ma
gyarja került a legmostohább viszonyok közé. A politikai és gaz
dasági okok egész hálózatára rá kellene mutatnunk hogy fogal
munk legyen e kisebbség élethalálharcéról és kultúrális küzdelmei
ről. Feladatunkhoz híven, csupán irodalmi erőpróbájára hivatkozunk} annál is inkább, m inthogy két évtizeden keresztül szellemi
életének úgyszólván kizárólagos form ája az irodalom volt.
A Jugoszláviához csatolt „D élvid ék“ neve elveszítvén értelm ét,
a „ délszlávországi“ magyar írók még legszívesebben „va jd a sá gi
aknak hívták magukat. Vegyük át mi is ez elnevezést az irodalom történet számára.
A vajdasági irodalmi élet lassú és bizonytalan bontakozásának
nagyrészt ö rö k ö lt akadályai voltak. E vidék kultúrális gyökértelenségét földjének története, közönséghiányát pedig vezető agrártár
sadalmának vegyes összetétele eléggé megmagyarázza. Legősibb
lakossága is mindössze kétszázéves múltra tekinthet vissza, ez az
idő pedig sajátos helyi műveltség kialakítására kevésnek bizonyult.
A kétszázéves m últ külön színárnyalatot legfeljebb annyiban nyert,
amennyiben a sokfajta lakosság az együttélés során valamelyes k ö 
zös nevezőre ju to tt, amelyet csak á háborús és forradalmi idők
bolygattak meg.
Erdély : eredeti ősi szellemével, a Felvidék patinás városi kul
túrájával szemben Bácska-Bánát emberemlékezet óta csak az
anyagi jólétn ek v o lt tej jel-m ézzel folyó Kánaánja. Termékeny, zsí
ros humuszának pirosszemü, acélos búzája közmondásossá vált, de
arról, hogy a szépség virágai számára is akadna televény valahol
a lelkek mélyén, bizony csak ritkán hallhattunk. A D élvidék közművelődése a többi magyar vidékhez képest lassabban fejlett, s a
lakosság szellemi érdeklődése a sokféle nemzetiség k özött erősen
m egoszlott. Igazán jelentős szellemi mozgalom nem is volt soha
ezen a vidéken. M ár száz évvel ezelőtt s a századfordulón is ala

kult ugyan egy-egy közművelődési egyesület, de „a Bácska borgő
zös atmoszférájában és zsíros föld jén “ egyik sem tudott mélyebb
gyökereket ereszteni. A D élvidék szellemi szükségleteit az első
világháború végéig Budapest látta el. A helyi városközpontokban
legfeljebb a színházak tudtak számottevő közönséget toborozni
A k i írót kiterm elt ez a táj, azt a főváros azonnal felszívta, m int
Herczeg Ferencet, Csáth Gézát és Kosztolányi D ezsőt. M üveikbe
kezdetben m indketten belevitték szülőföldjük élmény anyagát, de
a bánáti, illetőleg bácskai színek helyett inkább csak a kisvárosi
m iliőt hangsúlyozták ki.
A művelődési hagyományok hiánya tehát ö rö k ö lt gátja v o lt a
Vajdaság szellemi életének. A z impériumváltozás aztán rendkívüli
új terhekkel, gáncsokkal és akadályokkal súlyosbította az amúgy
is kedvezőtlen helyzetet. A D élvid éket kettéhasító trianoni határ
az egységes bácskai és bánáti búzamezőkbe csak keskeny árkot
vont, de magyar lakosságát egy áthághatatlan szakadék túlsó olda
lára vetette. Budapest, a természetes szellemi központ, a szigorú
határzár következtében elérhetetlen távolságba került, új szellemi
központ pedig máról-holnapra nem alakulhatott ki. A Délvidéknek
nem v o lt fővárosa, m int Erdélynek. Ennyiben sorsa némileg rokon
a Felvidékkel, amely földrajzi fekvésének hátrányait s a természe
tes központ hiányát hasonlóképpen jobban sínylette. D e nemcsak
tájközpontja, — a kibontakozásra lehetőséget nyújtó atmoszférája
sem igen v o lt a Vajdaságnak. Hiszen a szerb elnyomás a megfé
lemlítés és elhallgattatás eszközeiben csöppet sem válogatott. A
vajdasági írók tehát — számolva helyzetük adottságával — inkább
csak az ö rö k ö lt akadályokon próbáltak változtatni; az uralkodó
hatalom gyanakvó bizalmatlanságát, jószándékaik bizonygatásávaly
legfeljebb enyhíteni igyekeztek.
A z em lített körülmények mérlegelésével jobban megérthető,
hogy míg Erdélyben már a kilencszázhúszas évek elején fölpezsdüt
az újarcú magyar irodalom, s 1925 táján a Felvidéken is lázas kul
túr édis tevékenység folyik, addig a Vajdaságban csak 1928 körül
találkozunk az irodalm i szervezkedés nyomaival. Irodalm i jelensé
gek, folyóira tok és könyvkiadványok persze korábban is mutat
koznak, de a sajtó, az időnkénti irodalm i m ellékleteket is ajándé
kozó napisajtóval az élén, szinte kizárólag illetéktelen kezekben
van. A z 1920-as évek elején itt is, m int Erdélyben és a Felvidéken,
az u. n. „emigráns írók“ s a hozzájuk húzó csoportok a hangadók.
Politika i divatoktól függetlenül állapítjuk meg, hogy ezeknek a
törekvéseknek képviselői elsősorban a zsidó értelm iségből kerül
tek ki, s főleg újságírók vagy újságírásra fanyalodott politikai me
nekültek voltak. A divatos nem zetközi irányokat képviselték, az
aktivizmus, dadaizmus, kubizmus és futurizmus légüres térbe he
lyezett káprázatát. E „m odern“ , sőt „hyperm odern“ írók termésé
nek minősége és a közönséggel való kapcsolata nem olyan, hogyr
figyelem rem éltó nyom ot hagyott volna irodalm i fejlődésünkben.

Járvány volt, az ember csak megkönnyebbülve lélekzik fel, hogy
nyomtalanul eltűnt! Ha eredményeket nem is mutathat fel ez az
irodalmi nemzetköziség, bomlasztó s gátló hatását — sajnos —*
évekig éreztette, am iről épp e könyv első harmada kortörténeti
szem pontból is hiven tanúskodik.
Szellemi központ s a kibontakozásnak kedvező légkör hijárt
egy kiváló egyéniségre v o lt szükség, aki maga személyében kép
viseli a centrum ot. A hogy három em beröltővel korábban a felvi
déki Kazinczy kis zemplénmegyei faluja, Széphalom, egy egész or
szág irodalm i központja lett, m ert a nagy irodalomszervező sze
mélye jobban biztosította a szellemi egységet, m int a szervezetlen
főváros, — úgy most, a törzsétől elszakított déli országrészben is
egy kis poros falura, a bácskai Ó-Szivácra várt hasonló szerep: őszszegyüjteni s szétsugározni félm illión yi magyar minden szellemi
energiáját, m int égbe szökő érzékeny antenna....
A z ájultságából eszmélő délvidéki magyarság szellemi törekvé
seit éveken át Szenteleky K orn él egymaga fogta össze. A délvidéki
magyar irodalom megteremtése v o lt a főcélja, de törekvése a szo
rosabb értelemben vett irodalmiságon túl a szellemi élet minden
jelentősebb megnyilatkozására kiterjedt, hogy fokozza és mélyítse
a magyar összetartozás és szellemi fejlődés szükségességének
tudatát.
Szenteleky K orn él 1893-ban Pécsett született. A ty ja Sztankovits György, anyja Koszits Terézia. N é v - és vérszerint tehát egyik
részről sem v o lt magyar származású, de nyelve és szíve szerint —
ne kívánjunk nála jobb magyarokat. A magyar fö ld asszimiláló
ereje az ő számára is Károli Gáspár, Dugonics, P etőfi, Madách út
já t jelö lte ki. A Sztankovitsok görögkeleti vallású szerb família, de
már a nagyszülők tökéletesen beszéltek magyarul. Nagyapja T e 
mesváron született, Erdélyben v o lt mérnök, m ajd Pestre került s
évtizedeken át a postánál m űködött; nyugalomba vonulva az öre
gek Temesvárra tértek vissza — meghalni. Sztankovits G yörgy tel
jesen magyar nevelésben részesült, igazi magyar úr v o lt m ondják
ismerősei. Pécsről a dicsőszentmártoni Állam építészeti Hivatal
élére helyezték át, így Kornélunk kétéves korában három eszten
dőre Erdélybe került. Ezekre az évekre élete utolsó hónapjaiban
is csodálatos élénkséggel emlékezett vissza. Ha lehunyja szemét,
— úgymond — egész tisztán tudja felidézni a nagy kertet, mely
nek végén a Kisküköllő fo ly t, s a borszéki útat, ahová édesanyja
töbször elvitte. 1898 táján Erdélyből Z om b orb a helyezték át
Sztankovits G yörgyöt. így került a család a Délvidékre. Itt, a
megyeszékhelyen végezte K orn él elemi és gimnáziumi tanulmá
nyait. Érettségi után, 1911-ben a budapesti egyetem orvoskarára
iratkozott be, s 1916-ban szerzett oklevelet. A p ja éppen ebben az
időben halt meg. Elvesztése annál fájdalmasabban érte a családot,
m ivel a szülők m eghitt boldogságban éltek, s Sztankovits G y örgy 
ben a gyermekek a férfias jellem mintaképét tisztelték.

A z anyagi ágban már erős magyar öntudat élt. A Koszits-család róm ai katolikus vallásút baranyai származású s valamilyen
réven a Kisfaludy-nemzetséggel is rokonságban állt. A z anya m in
dig nagy előszeretettel hivatkozott erre az atyafiságra s K ornél is
büszkén utal levelezésében „ a Kisfaludy-ősökre“ . özv e gy Sztankovits Györgyné alig pár évvel élte túl fiát; 1935— 36 táján halt meg
Kassán, Rizus (T eré z ia ) nevű — azóta szintén elhunyt nagyobbik
lányánál, aki Kislégi N a gy G ábor ezredes felesége volt. Kisebbik
leányát, G yörgyikét, aki boldogtalan házasságot k ö tö tt Z o m b o rban, még 1927-ben elvesztette. Györgyike élénk, simulékony, meleg
kedélyű és klasszikus szépségű nő v o lt; bátyja csak „kislány“ -nak
szólította. A csonttuberkulózisban szenvedő beteg sorsa annál
mélyebben m egrendítette, m ert pusztulásában saját eljövendő tra
gédiáját látta lejátszódni. G yörgyike emlékét néhány szép vers
ben ö rök ítette meg a „Bácsmegyei N a p ló “ hasábjain.
A kis Sztankovits Kornél, — akinek zom b ori éveit H erceg
János dolgozta fel — az iskolában gyönge, sőt kifejezetten rossz
tanuló volt. Szülei gondos nevelésben részesítették, állandóan kéthárom instruktort tartottak m ellette, előbb német, azután francia
nevelőnő v o lt a háznál. Érzékeny, üvegházi növényként fe jlő d ö tt.
barátok nélkül. N e m ismerte a vidám, önfeledt, boldog gyerm ek
kort, a drága, felelőtlen évek szabadságát, csak a belvárosban sé
táltatták s csupán a vezető úri családokhoz járatták kényesen és
finom an; Z o m b o r proletár külterületével, a hírhedt Szelencsével,
a kőmívesek, cserepesek és ácsok lakónegyedével csak külföldi ta
nulmányutak után ismerkedett meg, amikor már Franciaországot,
E gyiptom ot és Olaszországot bejárta. Rendkívüli nyelv- és zene
tehetségét a gyermekükre büszke szülők a város előkelőségeivel
csodáitatták, akik előtt német és olasz verseket szavalt, vagy zon
gorázott. Korán verselgetni kezdett, már m int kisdiák saját szerze
ményű poémákkal köszöntötte fel hozzátartozóit a családi ünnepe
ken, később az önképzőkörben m űvészettörténeti előadásokat tar
to tt . . .
Pesten m int Sztankovits K orn él orvosnak készült, de m int
Szenteleky K orn él a költészetnek élt. A kilencszáztízes években
finom hangulatú verseket íroga tott q fővárosi folyóiratokba és
napilapokba; kissé fáradt és érzelmes, reminiszcenciákból ö tv ö z ö tt
verseket, m ilyeneket a századforduló dekadens irányzata A d y
Endréig előírt. D e a versen kívül, már m int elsőéves medikus, az
elbeszéléssel és a kritikával is kísérletezett. írásait „ A H é t“ és az
„ U j Id ő k “, később még a Pesti N a p ló, Magyarország és a Virradat
közölte. Kiss Józseffel személyesen is m egism erkedett: „Kesergő
szerelem“ c. első regénye s néhány irodalm i és képzőművészeti
k ritikája „ A H ét“-ben jelen t meg, számos versével, opálfényü m i
niatűrjével és művészileg elm élyített novellájával együtt. Szépiro
dalmi munkásságával párhuzamosan az orvosi szakirodalommal is
foglalkozott. 1917-ben, az egyik budapesti orvosi lapban találjuk

első szakközleményéi; később különösen érdekelte a tuberkulózis
pszihikai hatásának tudományos vizsgálata. Érthető. K ét végzetes
betegsége, cukor- és tüdőbaja már medikus korában jelentkezett.
A z előbbit, az akkor még rendkívül súlyos tünetet, az elsőéves
orvostanhallgató maga állapította meg; de dietétikusan élve, nem
hatalmasodott el rajta a kór. A fiatal Szenteleky jó színben volt,
erősnek, egészségesnek látszott. A sorozáskor tudta meg, hogy
tüdeje is rossz. Em iatt a világháborúban csak kórházi szolgálatot
teljesített.
Pestről az összeomlás után tért vissza a Bácskába. Tulajd on
képpen édesanyja kedvéért, m ert azt a tervet, hogy édesanyja
költözzék fel hozzá, a változott viszonyok k özött nem sikerült meg
valósít aniok. Előbb Garára került, m ajd 1920-ban P etrovics fő o r
vos hívására m ent Ó-Szivácra. K itűn ő nyelvtehetségével rövid idő
alatt megtanult szerbül, amit zom bori diákéveiben szerb magánta
nítója m ellett elmulasztott elsajátítani. 1920-ban m ég csak törte az
ú j államnyelvet, három-négy év múlva azonban már egészen jól be
szélt szerbül. Szivácon eleinte kizárólag orvosi hivatásának élt. Á m
régi vágya, az irodalom titkon továbbra is vonzotta. A m ik o r 1921
utolsó napján Kiss József meghalt, Szenteleky emlékezést írt róla
a Bácsmegyei Naplóba. A lap szerkesztője, D e ttre János felkérte
munkatársnak, s ezzel a falusi orvos örökre eljegyezte magát a v a j
dasági magyar irodalommal. Időnként Pestre s Kolozsvárra is kül
dözgetett kézirataiból, de működésének igazi, úgyszólván kizáró
lagos szintere a Bácska-Bánát maradt. írásaival csak itt, szűkebb
hazájában keltett feltűnést. Pesti termése beleveszett a lapok ára
datába. A bácskai írástudók szűkebb köre 1922-től egyre fo k o z o t
tabb érdeklődéssel kiséri munkásságát. A Bácsmegyei Naplóba
1922-től 1928-ig rendszeresen, 1931— 32-ben már csak nagyritkán
dolgozott. Ez s a többi helyi lap, valamint almanachok és antoló
giák egyre szélesebb körökben népszerűsítették nevét. T izenk ét
évre terjed ő bácskai irodalm i működése első felében D e ttre János
szerkesztővel ta rtott legszorosabb kapcsolatot, akivel talán még
„ A H é ti(-nél ismerkedett meg; Szivácról gyakran fölkereste Sza
badkán.
A falusi orvos üres óráiban, sőt betegeihez menet, úton, s az
étkezés ideje alatt is rengeteget olvasott. S am ikor betegei m iatt
í§y sem futotta az időből, éjszakáit lopta meg, hogy enyhítse
lelke szomjúságát. Állandóan sok könyvet vásárolt. H o l orvosi
szakmunkákat forgatott, hol filozófiával s szociológiával foglalko
zott. Legjobban mégis a szépirodalom vonzotta. Fiatal éveiben
Krúdy ért rajongott: „Kesergő szerelem“ c. regényét az ő hatása
alatt írta. R a jon gott A d y ért is és még sok másért, m ert intenzív
érzelm i élete csak végletekben: rajongásban vagy elkeseredésben
élhette ki magát. Legutóbb M ó ricz Zsigm ond v o lt kedvenc írója;
levelezett is vele s boldog volt, ha legalább a rádióból hallgatta.
A régiek közül Petőfi, Arany és Madách voltak a kedvencei; a
o

modernek közül Babits, T ó th Árpád, Kuncz Aladár és Zilahy La
jos könyveit olvasgatta szívesen. A külföldi írók nagy részét is eredetiben olvasta. N ém etü l és franciául még gyermekkorában meg
tanult; olasz nyelvism eretét utazási idején fejlesztette; E gyiptom 
ból hazatérve szótár segítségével spanyolul és angolul is olvasott.
Legkedvesebb ivója Rainer M aria Rilke v o lt; azután a franciák:
Vevlaine és Rimbaud, Flaubert és Anatole Francé, Renan, Romain
Rolland és Barbusse, Régnier és Paul Géraldy; a szanatóriumban>
az utolsó pár héten Proustot olvasta. Szerette Heinét, N ietschet,
Gerhardt Hauptmannt, Thomas M annt és Stefan Zw eiget, vegye
sen; a dán G e o tg Brandest, akinek egyszer levelet is írt, de választ
nem kapott; nagyon szerette a norvégokat, különösen Knut H am sunt, s az oroszokat szinte kivétel nélkül: Puskint, T o ls z to jt és
D o s z to je v s z k ijt. . . „N ehéz mindazokat felsorolni, k ik ről rajongás
sal beszélt nekem“ — írja az özvegye.
A z írás és olvasás m ellett szívesen szentelte szabadidejét iro 
dalmi estek és m űkedvelői előadások rendezésére. M inden áldoza
tot m eghozott, hogy az összetartozás tudatának kimélyítése szem
pontjából annyira fontos társadalmi és szellemi közös m egmoz
dulásokat előmozdítsa. 1922-től 1925-ig (am ikor súlyos tüdöbaja
kezdődött) nagy kedvvel és lelkesedéssel vett részt az egyesületek
felkérésére a műkedvelői előadásokban. Törekvéseit lelkes műked
velő gárda támogatta. Eleinte vígjátékokat, később egyfelvonásos
színműveket rendezett. 1922-ben egy kis bohózatot írt „Shim m ylázi( cím m el; ezt Verbászon adták elő. Ugyanakkor a Peer G y n t
egyik jelenetét is bemutatták, a címszerepet Szenteleky „nagysze
rűen játszotta“ . 1923-ban egy pantom im ot irt, a kísérő zenét is
ő állította össze s előadását maga kisérte zongorán, llyirányú te
vékenységének legfigyelem reméltóbb emléke „M űked velők“ c. egyfelvonásosa. Előadásokat többek k özött Verbászon, Becsén, Sza
badkán, Zom borban, Becskereken és U jvidéken rendezett. A m ik o r
a szerb hatóságok a magyarnyelvű színielőadásokat betiltották,
a sváb lakossággal való barátságos együttműködés érdekében ne
kik is segédkezett a m űkedvelői színjátszás terén, bármennyire is
távol állt ideális lelkületétől e nép önzése, amit orvosi gyakorlatá
ban elégszer tapasztalhatott. A magyar és sváb műkedvelői elő
adásokkal oly nagy sikereket ért el, hogy most már a szerbek is m eg
akarták nyerni a saját előadásaikban való közreműködésre. D e oly
nagy v o lt a távolság megértésben és jóakaratban közte s közöttük,
hogy lassan visszavonult. . .
M ind enü tt segített, ahol csak tudott, de magát nem kím élte.
Tüdőbaja is úgy hatalmasodott el. 1925-ben kezdődött, egy influ
enza után. Járvány volt a faluban, s ő lázasan is látogatta betegeit,
m otorbiciklijén . Egy éjjel, am int egyik betegétől hazatérőben v o ltr
erős köhögési roham fogta el. A z utcán lett rosszul; ahogy később
feleségének elmesélte: a téli éjszakában fehér v o lt minden, körü
lötte meg piros le tt a hó . . .

M ióta tüdejével bajlódott, időnként el-ellátogatott magaslati
helyekre s enyhébb, naposabb ég alá. M ég 1920 előtt a Tátrában
járt, 1925-ben Pesten v o lt szanatóriumban, 1932-ben G oln ik on .
Egyiptom ba (1926) és Olaszországba (1928) is gyógyulásért utazott.
I t t „Azurországban, Napfényországban, m indenentúl“ m egpró
bálja elfelejteni m últját, sorsát, sáros hétköznapjait. Ú g y érzi: eb
ben a ,déli fényességben lehull tagjairól a nyikorgós nyűg, a sok
fanyar, fárasztó teher“, valóságos „belső vedléserí6 megy át. „K ön y nyen, gazeilásan viszem életemet, könnyű felöltőben sétálok a ten
gerparton, olaszul gagyogok, a C orrierát olvasom minden délután,
elhajítottam a tegnap minden törvényét és t r a d í c i ó j á t A poros
bácskai faluból, a poros városoktól és napi gond októl távol, ked
vére olvasgat, élvezi az utazás öröm eit, valósággal issza az olasz és
antik kultúra szépségeit, terveket sző s fiatalos öröm m el fogadja az
élet véletlen ajándékait. Szicíliai útját egy berlini egyetemi tanár
özvegyével tette megf kihez m indvégig bensőséges, tiszta, meleg ba
rátság fűzte. A z asszonyt elvitte magával Ó-Szivacra is; édesanyja
őszintén m egszerette a nagy műveltségű nőt, aki a K orn él kedvéért
magyarul is megtanult s hazulról magyarul írt neki lapot; persze
hibásan, „de ez annál kedvesebb v o l t . . . “ Ennek az útnak emlékét
őrzi lírai alaptónusú kis regénye, az „Isola Bella“ (1931). Szentelekynek korábban már két másik könyve is m egjelent. A z egyik
ben („ Ú g y fá j az élet“ , 1925) sajátos műfaját, prózai m iniatűrjeit
foglalta kötetbe, a másikban (,Bazsalikom“ 1928) szerb k öltők b ől
fo rd íto tt verseit adta ki D ebreczeni Józseffel együtt. Közben né
hány szép, biztos felépítésű novellát is írt („H olnap, holnapután...“,
„Érvényesülni!“ ), amelyekben a régebbi impresszionista hangulat
tal és Vart pour Vart felfogással szemben már kisebbségi problémák
jelentkeznek, akárcsak újabb verseiben. Egyik legismertebb s leg
szebb költeményében (A k á cok az őszben) a poros akácfák a déli
végek magyarságának fájdalmas szimbólumaként tűnnek fe l: „ Á ll
nak az akácok bús, bácskai őszben, Kopaszul, szegényen s türel
mesen állnak. Szél rázza fejü ket, fejsze csap húsukba. Nincsen épp
jó sora az ákácifáknak . . . “
Szenteleky K orn él költői munkásságát mérlegre téve, termése
nem mondható gazdagnak. E gyfelől betegei s betegsége kötötték
le idejét, másfelől terveit hosszasan érlelte s éveken át csiszolgatta
írásait. Igényes v o lt önmagával s a közönséggel szemben. M üvei
meglehetősen szétszórtan jelentek meg; innen van, hogy ma már
szűkebb hazájában sem ismerik eléggé. M ost, hogy emlékezetére
irodalmi társaság alakult, híveinek s barátainak valóban nincs mél
tóbb feladata, m int kiadni összegyűjtött munkáit.
Szentelekyt, a hasznos és értékes polgárt s a fin om tollú író t
azonban bizonyára elnyeli az idők sodra, ha példás kötelességtel
jesítésén és figyelem rem éltó irodalm i munkásságán kívül nem végzi
vala el legfontosabb feladatát: a délvidéki magyar irodalm i élet
U

megszervezésének munkáját„ Ez az ő legnagyobb érdeme. Ezzel a
munkával vált ő halhatatlanná.
*
A z íróknak, az irodalom eszközeinek és a közönségnek meg
szervezése: ez a hármas feladat várt arra akit a történ eti erők félm illiónyi magára maradt magyar szellemi vezetőjévé tettek.
A z első feladat: a vajdasági írói rend megteremtése tűnt fe l
aránylag a legkönnyebbnek. A z új helyzet amúgy is egymás kere
sésére és kölcsönös támogatására kényszerítette az addig szétszór
tan élő vagy külön útakon haladó írókat. A testi és lelki erőfeszí
tés csodálatos példáit tanúsították ők eszmélkedésük első éveiben.
Valam ennyiöket kenyérgondok bénították, mégsem kím éltek sem
m i áldozatot, hogy egy foly ó ira t vagy egy könyv létrejöhessen k ö
rükben, hogy egy irodalm i esten, egy felolvasó körúton részt ve
hessenek, pedig ezek a vállalkozások szinte k ivé te l nélkül anyagi
terhekkel jártak s az akácfák birodalma babért is szerényen ter
m ett . . .
D e tudták: törekvésük nem céltalan. Maga Szenteleky rövid
ö t esztendő alatt két jelentős irodalm i fo ly óira tot s két könyvsoro
zatot létesített. 1928-ban indította meg a „Vajdasági Irás“ -t, majd
ennek megszűnése után 1932-ben a ma is fennálló „Kalangyá“-t. A
„ Kalangya" egymagában ápolta a déli végeken az elszakított ré
szek irodalm i kapcsolatait. Szenteleky folyóiratai, az ő gondos,
céltudatos irányításával, rendkívül sokat tettek a délvidéki magyar
irodalom színvonalának emelése és az elvi kérdések tisztázása ér
dekében. Hivatásuk volt, hogy a délvidéki író t és közönséget o tt
honi talajban gyökerező, de európai horizontú irodalm i műveltség
hez juttassák.
Szentelekynek s írótársainak szervező munkájukban legnehe
zebb feladatot a közönség meghódítása és irodalm i érdeklődésének
fokozása jelentette. Hiszen a délvidéki magyar kisebbség rendkí
vül szegény volt, az olvasó réteg sekély, tehát áldozata sem kielé
gítő. Égő hitével és lelkesedésével mégis sikerült Szentelekynek
élénk szellemi mozgalmat terem teni azon a földön, amely a maga
végtelen alföldi tájaival addig szinte teljesen kihullt az irodalm i
ábrázolás kereteiből.
Ez a törékeny költő, homlokán égő lelkesedéssel, ez a beteg
orvos, arcán a tüdőbaj rózsáival, egymaga többet tett a Jugoszlá
viához csatolt magyarság szellemének ébresztésére, támogatására
és erősítésére, m int százan meg százan mások. Szenteleky K orn él
ezzel az apostoli munkával a magyar D élvidék Kazinczyja lett.
Szenteleky 1928-ig csupán író volt. Irodalom szervező munkája
ebben az évben kezdődik. N e m tőle magától indult ki az elhatá
rozás. Szerény egyénisége bizonyára mindvégig háttérben marad,
ha írótársai ki nem m ozdítják szürke magányából. Fiatal barátja,
Csuka Z o ltá n ismerte fö l először annak szükségességét, hogy

Szenteleky Kornélnak kell a vajdasági magyar irodalm i mozgalmák élére állnia. E leveleskönyvből pontosan megállapítható, ho
gyan bontakozott ki a D élvidék irodalm i egysége, ezúttal csak egypár idézettel kívánjuk megvilágítani kettejük munkatársi viszonyát.
1928-ban ezt írja : „ Mindenben ö n m ellett vagyok a tisztító harc
ban és az új elindulásában'1; 1932-ben „ hitben, harcban és ugartörő
munkában igaz társának és testvérének“ nevezi barátját, egy másik
alkalommal pedig fenntartás nélkül ismeri el, hogy „ami o tt — a
Délvidéken — tiz év alatt a magyar irodalom megteremtése, össze
foglalása, kévébekötése és talpraállítása körül történt, az sohasem
történt Csuka Z oltá n nélkül“ . Szenteleky irodalm i vezetőszerepét
Csuka Z oltá n makacs elhatározása kezdeményezte és szívós kitar
tása állandósította. A z ő rábeszélésére fogadta el Szenteleky a
nemzetközi szellemiségtől szabadulni nem tudó, de nem is akaró
írói klikk s a „ buja burjánzásnak indult dilettantizmus“ ellenében
létesített új folyóiratok — a Vajdasági írás, majd pedig a Kalangya
— szerkesztését. A szétszórt, szervezetlen délvidéki írók osztatlan
ölöm m el látták s ismerték el nagyműveltségű és európai szemléletű
társukban hivatott vezérüket, Szenteleky vállalta a számára k ije lölt
szerepet, bár érezte, hogy zárkózott lénye és gyönge szervezete
nem rendelte vezéri tisztségre, — de írótársai kérését magasabb
parancsnak fogadta. Alkalmasságát barátai és munkatársai ismer
ték fel, de hogy feladatainak oly eredményesen m egfelelt, az kizá
rólag alapos felkészültségének, égő lelkesedésének, önzetlen hiva
tást éljesítésének és törhetetlen akaratának köszönhető. Mindenek
előtt össze kellett gyűjtenie a szerteszét kallódó tehetségeket. Ezt
a munkát nála jobban senki se végezhette volna el, m ert — m int
egyik levelében hangsúlyozza — m indenkit ismer, aki e tájon ma
gyar írással foglalkozik. A régi írástudók m ellett pompás ösztönnel
fedezte fel és sarkallta írásra a fiatal, új tehetségeket. D e nemcsak
szerveznie, dolgoznia és alkotnia kellett, hanem harcolni is az új
mozgalommal szembehelyezkedő s azt mindenképpen m egfojtani
akaró, jórészt zsurnaliszta írói csoporttal. Szenteleky, a finom széplélek, a lélekszerinti „homm e de lettres“ vállalta a szerep hálátlan
részét is; fö lv e tte a harcot s éppoly kitartóan küzdött a dühös
ellenféllel, m int a néma közönnyel és fagyos részvétlenséggel. „M u 
száj Herkules“ volt, ennek az A d y tó l oly találóan elnevezett típus
nak egyik jellegzetes képviselője. Kazinczy sem született vezérnek;
gyönge v o ltf beteges, folyton családi gondok terhelték. A rany Já
nos inkább vágyott független nyugalomra, m int az irodalm i fórum
kellős közepére. Babits is csak A d y halála és Szabó Dezső hősi
pátoszú szerepének eljátszása után lépett a zajló irodalm i élet
sorompójába. És mégis, ha úgy hozta az élet parancsa, félretéve
egyéni passzióikat, odahagyták az alkotás édes nyugalmát, vették
a vezéri botot, s élére álltak annak a közösségnek, amely tőlük
várta, kérte vagy követelte a legfőbb irányítást. Szentelekyt való
sággal meg kellett előbb győzni az unszoló barátoknak, hogy ter

mészeti adottságainál s összehasonlíthatatlan irodalm i műveltségé
nél fogv csak ő lehet a délvidéki literatura kristályosodási pontja.
A társak között lehetnek eredetibb költők s izmosabb elbeszélők,
a vezetéshez megkívánt kultúrája, a szerkesztéshez tapintataf kö
rültekintő bölcsessége és diplomáciai ügyessége neki van leginkább,
m int ahogy a példamutató Erdélyben is Kuncz Aladár lett a leg
főbb szervező, nem pedig egy országos nevű k ö ltő vagy egy zseni
ális elbeszélő tehetség.
Szenteleky irodalomszervező tevékenységét három irányban
folytatta. Első és legfontosabb feladatának ismerte a helyi erők
kifejlesztését; másik teendője a trianoni határokon túli magyar
kultúrális közösségbe való bekapcsolódás; végül a harmadik: a ki
sebbségi magyar és a többségi szerb nemzetiség k ö zö tt közeledést
terem teni írók és müvek kölcsönös megimertetésével.
A z első feladattal szinte vakm erő tervet kívánt megvalósítani.
Egy szűk és kényszerű keretben önálló irodalmat akart létesíteni
úgyszólván minden előzmény nélkül. A legkülönbözőbb irányú és
világnézetű írókat próbálta összefogni, öregeket és fiatalokat, p o
lihisztorokat és nyers tehetségeket, akiknek mellesleg a nyelv és
a helyesírás törvényeit is magyaráznia kellett. A z elszakított ma
gyarságot mindegyik államhatalom teljes erejével nyomta. It t félm illiónyi magyarból alig pár száz, vagy legfeljebb pár ezer akadt,
akinek legalább némi irodalm i érdeklődésére lehetett számítani. A
tollforgatók meg éppen elenyésző töredéket alkothattak. Nos, ép
pen ezt a töredéket kellett felkutatni, m egnyerni és megtartani.
Egy vajdasági antológia 1928-ban még csak 14 k ö ltő t mutat be;
Szenteleky K orn él 1932-ben már 27 vajdasági prózaíró fö lö tt tart
seregszemlét. Természetes, hogy bármennyire is hangsúlyozta, nem
alkalmazhatott mindig szigorú mértéket, hiszen nem egy folyama
tos fejlődés sodrában, hanem egy tragikus újrakezdés gyér forrá 
sai m ellett állva, m indenütt elnézésre és kím életre v o lt szükség
Szenteleky sokoldalú szervező munkájának egyik legszebb fejezete
éppen az, ahogy felkutatja, összegyűjti és maga körül csoportosítja
az írókat. A kinek csak lehet, némi mellékkeresetet ju tta t lapjai és
irodalm i vállalatai körül. Egy kis korrektúrapénz, egy kis szerkesz
tőségi különmunka már kom oly segítséget jele n te tt a nagy bácskai
nyomorban. Ha legalább tisztességes honorárium ot biztosíthatott
volna író-barátainak! — de ez szinte elérhetetlen álom volt. M u n 
katársai nagyrészt ingyen dolgoztak folyóirataiba. Többnyire csak
akkor tudta díjazni őket, ha valami rendkívüli vállalatot, egy-egy
évkönyvet, vagy antológiát sikerült létrehoznia. M inden egyéb
pénzt megemésztettek a nyomdai munkálatok. „N agyon szívesen
lem ondok a Kalangya szerkesztőségéről is, — írja pár hónappal ha
lála e lőtt — m ert nekem sok fáradságba, gondba, rengeteg levele
zésbe kerül ez a megtisztelő állás, amelyre anyagilag és egészségi
leg csak ráfizetek“ . Mindehhez a nagy pénztelenséghez és küszkö
déshez járul a „ N a p ló “ szerkesztőségének kény ér irigysége és m él

tatlan versenye. A zo k fizettek, ő nem fizeth etett; azok m integy
m onopolizálni akarták a sajtót és irodalmat, válaszútra állítván a
közös munkatársakat, míg Szenteleky a tehetségek független, sza
bad érvényesülését hirdette. N e m csoda, ha minden liberalizmusa
ellenére időnként oly súlyos ítéletet mond ama csoport tagjai fö 
lött, melynek „hiúságánál is nagyobb a materializmusa“ .
A m in t sikerült megfelelő keretet, folyóira tot és könyvsoroza
tot létesítenie, a munka nyomban felvillanyozza. A technikai mun
kálatok lebonyolítását készségesen engedi át társainak; e téren a
zárkózott és a folytonos betegeskedés miatt a személyes tárgyalá
soktól egyre jobban húzódozó szerkesztő szívesen vette nála agilisabb barátainak segítségét. D e a szellemi irányítást egymaga vég
zi, elvi kérdésekben övé minden kezdeményezés, övé a döntő szó.
M ost, a húszas évek végefelé élesen állást foglal a „pesti kávéházi
irodalom mal“ szemben, s az új erdélyi irodalom példájára a helyi
értékek, sajátos hangok és színek, a külön lelkiség kifejezését sür
geti. Tárgyválasztásban, táj és ember beállításban, az alakok ábrá
zolásában a couleur locale árnyalatait lesi. Pedig ennek a vidéknek
tájképe elm osódott, egyhangú, szegényes. A Duna és Tisza lassú
alsófolyása, a csatornák álmos füzesei, az utak akácsorai, végtelen
búzamezők, a ritka, alacsony dombok, néhol terméketlen homokos
pusztaságok, ez a hegyet nem ismerő végtelen alföldi táj szinte egy
befolyik s alig hat term ékenyítőleg a k é p ze le tre . . . Mégis feledhe
tetlen varázsa van, hiszen Szenteleky és költőtársai hosszú éveken
át innen m erítettek erőt és ihletet. Maga a táj régente sem v o lt
ismeretlen a magyar irodalomban. Piros búzáját, poros akácfáit és
hangos lakomáit eddig is megénekelték. D e új a szemlélet és áb
rázolás m ódja és új a hangulat, a hang, m elyet a vajdasági írók k i
olvasnak. A régi délvidéki író képzeletét tovasiklatta a bácskai ha
táron, s távoli, ismeretlen világok feló révedt; ha tehette, életévet
és költészetével el is szakadt ettő l a földtől, amely nem v o lt szá
mára egyéb, m int unalmas vidék. A vajdasági írókban is feltámadt
ez a vágy: kiszakadni ebből a kisszerű, f o jto tt légkörből, — de
szárnya a trianoni határon összecsuklik... A kisebbségi sorsra ju to tt
vajdasági magyar íróknak akarva-akaratlanul fel kellett fedezniök,
hogy szűk pátriájukon belül is vannak rejtett, különös világok... L é t
kérdésük parancsolta irodalm i programmá szellem i vezérüknek,
Szentelekynek szavait: „N in cs egyebünk, csak ez a föld. Szeressük,
m ert a m iénk.“ A kilencszázharmincas években már egyre határo
zottabban nyom ul előtérbe Szentelekynél a sajátos helyi irodalm i
kultúra megteremtésének vágya. N agy szeretettel foglalkozik egyik
munkatársa regénykéziratával, m ert úgy érzi, hogy „ez lesz az első
könyv, amely igazi vajdasági, igazi mai témát fog adni s ezenfelül
irodalmi értéke is lesz“ . D icséri az írót, akinek novellájában „igazi
zom bori levegő lélegzik“, annál élesebben fakad ki a hely és idő
nélküli „íztelen és gyökértelen, idegen szellemű“ írások ellen. „H a
egy norvég novellagyüjtem ényí veszek a kezembe, — írja jellem 

zöen — akkor a norvég lélekre, a norvég levegőre vagyok kiváncsi
és a földhöz vágom a könyvet, ha abban középkori andaluziai lo 
vagtörténeteket vagy rossz olasz giccseket találok“ . Szüntelen iro 
dalmi tervezgetései közben felveti a bácskai könyvészet összeállítá
sának szükségét, továbbá egy olyan hézagpótló ism eretterjesztő
könyvsorozatra is gondol, amely évente legalább egy-két kötetben
hozná napvilágra Bácska és Bánát monográfia-anyagát. N e m éppen
szigorúan tudományos munkákra gondolt, hanem jó l m egírt nép
szerűsítő könyvekre, amelyek elsősorban a D élvidék történetével,
néprajzi érdekességével, etnikai kölcsönhatásával, egyszóval föld 
jének és népének sajátos természetével foglalkoznék. Erdély és a
Felvidék ilynemű példáira hivatkozva, türelmetlenül panaszolja:
„Csak mi írunk folyton verseket és novellákat! Hiszen erre is szük
ség van, de csak ebből nem élhetünk. Kötelességünk, hogy törőd 
jünk népünkkel, hogy megismerjük annak lelkét és re jte tt érté
keit... Sokan panaszkodnak, hogy nincsen tudományosan képzett
ember. H át nevelni kell! És dolgozni kell. összeszedni az adatokat,
eseményeket, nótákat, meséket, ládafestéseket, hímzéseket, kihaló
szokásokat. Akárm ilyen lazán is fűzi' össze valaki ezeket, a könyv
nek mégis lesz értéke, hiszen a népiélek cserepeit m enti meg a fele
déstől, a közönytől, a teljes szétporiadást ól.“ A lokálpatriotizmus
lélekform áló és m egtartó erejét Szenteleky K orn él gyökereztette
meg a Délvidéken.
A m ik o r már valamelyes közösséget sikerült maga körül terem
tenie, következő lépése a szintézis felé vezetett. Érintkezésbe lé
pett a két másik kisebbségben élő magyar tömbbel, a Romániához
csatolt E rdéllyel és a Csehszlovákiába kebelezett Felvidékkel.
Kuncz Aladárral meg is egyeztek, hogy az E rdélyi Helikon és
könyvkiadványai időnként a délvidéki íróknak is m egfelelő helyet
juttatnak. Sajnos, ez a terv nem fe jlő d ö tt ki annyira, m int kívána
tos lett volna, aminek legfőbb okát m indkettőjük váratlan, korai
halálában kell keresni. A D élvidék és Erdély ezen irodalm i talál
kozásának legfőbb emléke az, hogy Szenteleky „Isola Bella“ c. re
génye az E rdélyi Szépmíves Céh kiadásában jelen t meg. Ezenkívül
az Erdélyi H elikon hasábjain olykor néhány délvidéki író is szere
pelt. — A felvidéki írókkal is kereste és ápolta a kapcsolatokat. A
Felvidéknek sokáig éppúgy nem v o lt központi folyóirata, m int a
Délvidéknek. ír ó i tehát gyakran igénybe vették az erdélyi lapok
hasábjait, sőt a vajdasági folyóiratokban is elég síirün szerepeltek.
Érdemes megemlíteni, hogy a Vajdasági írás megszűnésében az a
körülmény is közrejátszott, hogy M écs László költészetének ismer
tetése során a kritikus a k öltőb ől néhány strófát idézett, amely
Szlovenszkóban még megjelenhetett, de Jugoszláviában már nem
v o lt célszerű idézni... Szenteleky természetesen minden utat-m ódot
igyekezett megtalálni ahhoz is, hogy közvetlen kapcsolatba kerül
jön a csonkahaza irodalm i mozgalmaival. Ez a törekvése v olt a leg
nehezebb, hiszen az u. n. „utódállamok“ a budapesti sugárhálózatra

ügyeltek legszigorúbban. A csonkahazai írók közül utolsó éveiben
Kosztolányival, M ó ricz Zsigm onddal és N ém eth Lászlóval vá ltott
néhány levelet. Egy ízben sikerült kieszközölnie, hogy a budapesti
rádió vajdasági irodalm i m űsort közvetítsen. H etekig d olgozott
a program összeállításán, hogy minden értékes vajdasági magyar
író t bemutasson s élesen síkraszállt am ellett, hogy régi vagy közve
te tt délvidéki kapcsolatok címén senki meg ne rövidítse őket az
amúgy is csekély időtartam kihasználásában. Kedvenc kifejezésé
vel szólva: igazi reprezentatív bemutatkozást óh a jtott. A zárt, vi
déki magányban élő ember kedves elfoglaltságával fürkészte még
hetek múlva is a vajdaságiak rádiószereplésének hatását,, nem
tudva, hogy közönségünk m ilyen érzéketlen egy-egy ilyen távoli
testvérüzenettel szemben... A csonkahazai kapcsolatok közt sum
mázandó az az eredmény is, hogy a délvidéki írók gyűjteményes
sorozatát részben magyarországi vásárlásokkal sikerült megvalósí
tania.
Nehéz s éppen nem hálás munkát végzett Szenteleky a szerbek
felé kezdeményezett hidveréssel. A délvidéki magyarságban m in
dig m egvolt a megértésre és együttműködésre irányuló törekvés.
A z elnyomatás idején még inkább felhasznált minden alkalmat,
hogy a békés közeledést elősegítse. E bből a célból minden szellemi
megmozdulását a baráti kézfogás felkínálásával kezdte. Így Szentelekyt és D ebreczeni Józsefet is „Bazsalikom“ c. szerb k öltői anto
lógiájuk kiadásával az a szándék vezette, hogy megismertessék ma
gyarul a m odern szerb Urát, s egyben közelebb segítsék egymás
hoz „a testvéri vágyak röpülését“ . A „Jugoszláviai Magyar K ön y v
tárt“ Jovan Ducsicsnak, a m odern szerb irodalom egyik képvise
lőjének „Á lm o k városa“ c. kötetével indították meg. (Ducsiccsal
Szenteleky Kairóban ismerkedett m eg.) Szenteleky folyóirataiban
is gyakran közölte szerb írók m üveit magyar fordításban, s m int
e kötetből kitűnik, különösen őszinte becsüléssel viseltetett Leszkovác Mládenhez, akivel ő magyar nyelven, amaz pedig vele szer
bül levelezett. Hiába méltányolta azonban a szerb költészet érté
keit, hiába akart hidat verni a mélységes szakadékon át, ember és
ember között, — a hid csak egy irányból épült, nem sok remény
nyel, annál több csalódással. Levelei hiven tanúsítják, hogy ideális,
nem korszerű gondolkodásával milyen magányosan képviselte a
kultúrális nemzetköziség, vagy helyesebben nem zetfölöttiség hu
manista hagyományait. Ha olykor egy-egy szerb vezető egyéniség
gel, politikussal vagy kultúrális tényezővel hosszabb ideig tárgyal
hatott, keserűen állapítja meg, hogy az udvarias külsőségeken felül
semilyen eredm ényt nem tud ott elérni, érvei és tervei értetlenül
maradtak. Ezek a régi magyar hagyományokat élesztgető plánumok
Jugoszlávia nagyratörő terveibe nem illettek bele.
Szenteleky K orn él sokoldalú író i tevékenységét, szervező és
szerkesztő munkáját élete utolsó hat esztendejében legnagyobb
részt levelezés útján bonyolította le. Betegsége m iatt teljesen visz-

szavonult sziváci magányába. N a gy elfoglaltsága s a jugoszláviai
viszonyok különben sem engedték volna meg, hogy szerény o tt
hona állandó összejövetelek — hagy ne m ond juk: Bácskai H e lik o nők“ — színhelye legyen. A levél v o lt a legszabadabb út a gyakori
és gyors érintkezésre az irodalom szervezője, valamint az irodalom
részesei, írók és olvasók között. A levél lett tehát Szenteleky leg
sajátosabb műfaja. Impozáns tömegben írta leveleit. Maga ez a
gyűjtem ény több m int négyszáz irodalm i vonatkozású levelet tar
talmaz, m elyeket alig hetedfél esztendő alatt írt. Reggeltől estig
tartó elfoglaltság, valóságos robotm unka m ellett, súlyos betegség
idején, úgyszólván a halál árnyékában íródva, valóban rendkívüli
teljesítmény. Ez a négyszáz levél nem ugyanannyi önálló írásmünek tekintendő, hanem egyetlen szerves opusznak. T ö rtén eti jelen
tőségük és tartalmi súlyúk is csak így mérhető le igazságosan. Egy
máshoz tapadnak, kölcsönösen kiegészítik egymát, mindeniknek
van valami hozzátenni valója a többihez, s csak az egészből bonta
kozik ki valódi fényében egy szürke faluban élő, álmodó magyar
szomorú szellemalakja, poros, álmos, reménytelen ákácok alatt...
Levelezéséből az író t és az embert egyaránt megism erhetjük.
Kitűnik belőlük az ideális szerkesztő legfontosabb tulajdonsága:
m indenkivel a maga nyelvén tud beszélni. Barátainak egyénisége
szerint ugyanazon napon más-más hangú leveleket ír, pontosan al
kalmazkodva természetükhöz. A z egyiktől mézédesen kér kézira
tot, dicséri, hiúságát legyezgeti, m ert szüksége van munkatársai
közreműködésére, m ert más lapok is szívesen veszik igénybe, m ert
már neve van a sok névtelen között. A másikat atyás szeretettel
biztatja, önbizalmát erősíti, tehetségét ébreszti, témákat je lö l k i
számára, perspektívát nyit, műfajok, tanulmányok felé vezeti. E b 
ből a gyámoltalanságot kell kiölnie, fejlődésének irányt szabni, ne
velni, tanítni, m int a gyermeket. Amazzal vitába száll, nézeteit, fe l
fogását, igazát védi, ha kell, érvekkel, ha kell, tüzes szenvedéllyel.
Valóságos mestere a levelezésnek. Figyeljük m eg bizalmas megszó
lításait s búcsúszavait. Valam i szlávos lágyság van bennük, jó v a l
több érzelmesség és elfojtódás, m int a magyarban. Származásának
s környezetének egyaránt része része lehet ebben. „Nagyon ked
ves uram“ , „Drága jó barátom“ , „V eled van sok szeretettel igaz
testvéred K o rn él” : csupa fe lfo k o zo tt érzelemnyilvánítás, egy-két
árnyalattal közvetlenebb hangsúly, m int amihez hozzászokott fü 
lünk. M ind ig a legteljesebb, legmelegebb baráti hangot üti meg, tel
jes közvetlenséggel, ahogy gazdag szívvilágában érez. Lehet azon
ban, hogy e sok szupertativusz egyúttal a foly ton kényes helyzetek
közt haladó szerkesztőt is vértezi. M indenkivel gyöngéd, udvarias,
figyelmes a társadalmi etikett szem pontjából a végletekig, de más
felől a finom csomagolásban meg is tudja mondani mindenkinek
a véleményét, nézeteit, határozott felfogását, kérését vagy elutasí
tását. A zo n se lepődjünk meg, hogy barátairól és írótársairól o ly 
kor más-más hangszínben nyilatkozik. Múlhatatlanul szükséges,

általános eljárás ez minden szervező munkában. M ind enkit a leg
célszerűbb eszközökkel kellett a maga helyére állítani, minden
bonyodalmat, súrlódást és félreértést kellő tapintattal, helyesléssel
vagy elmarasztalással megszüntetni, — ahogy lehet. A m ellett
Szenteleky éles kritikusi elme volt, akiben a szerkesztői tapintat
szorosan együttm űködött a bíráló hajlammal. E gyfelől le kellett
magában győznie az ösztönt, hogy szemtőlszembe bírálja munka
társait, m ert akkor m int szerkesztő elveszti őket, másfelől ki kel
lett fejeznie kritikusi véleményét minden elébe kerülő .m unkáról,
— természetes v o lt tehát eljárása, hogy lehetőleg nem közvetlenül
nyilvánított szigorúbb véleményt. N e m tudom, Szenteleky meny
nyiben ismerte Kazinczy levelezését; a széphalmi mester ugyanígy
fo jto tta el egészséges kritikai ösztönét az irodalomszervezés maga
sabb parancsából. M inden szervezőnek és minden céltudatos szer
kesztőnek számolni kell az emberi természet érzékenységével, az
zal, hogy egy közösségen belül bármilyen munkát állandósítani
csak folytonos ösztönzéssel lehet; ennek pedig nem a szigorú birála í, hanem a tú lzott dicséret és elismerés a legjobb motora.
A levél a legintim ebb műfaj. Lélek száll benne lélekig, sokszor
a mondanivaló nem is annyira a cím zettnek szól, m m t magának a
levélirónak. M inden leveleskönyv tele van bizalmas önvallomá
sokkal. Szenteleky is, bármilyen tartózkodó, szerény és zárkózott
természet v o lt, levelezésében gyakran feltárja legbelső énjét. Ösz
tönösen árad ki belőle a napi fáradtság, rob ot után a panasz, a
sóhaj és a vágy. Hiszen néha hetekig kell várnia, m íg a levélírásra
egy nyugodt félórája akad: „E zért sokszor türelmetlen és ideges
vagyok, írja. Profán munkám, amely kenyeret ad, erőm et szíjjá és
elveszi minden időmet. És nem tudok kikerülni ebből a taposóma
lom ból! Pedig olyan jó tenne egyszer azt tenni, amire régen, fárad
hatatlanul vágyok, odamenni, ahová vágyom, egyszer, ó csak egyet
len egyszer lerázni a kis napok és kötelességek húsomba, lelkembe
vágó g u zs a itr A z ember szinte látja a nagyvilágtól elzárt, szűk
keretbe szorított, alkotni vágyó ember vívódásait. K inek és minek
dolgozni? ha munkájának úgysincs eredménye. Ú g y érzi, ha nem
hatna a pillanat körén túl, megállna kezében a munka. Sokszor va
lóságos önmarcangolás egy-egy levele, de egyben kitűnő alkalom
arra is, hogy forrongó érzéseit, töprengéseit tisztázza s m integy
előkészítse magát az újabb feladatokra. Em elkedett gondolkodása,
nemes lelkülete ezekben a spontán nyilatkozatokban gyémántként
ragyog. „Én szívesen csinálom tovább a dolgaimat, a kritikát, a
buzdítást, az útmutatást, a tervek és elgondolások felvázolását, ezt
a szívós , kazincziskodó szerepetf — írja utolsó évében, — de is
métlem, nem hiúságból — munkám nagyobb részéről úgysem lehet
tudomást szerezni — hanem tisztán kötelességérzetből.“ Néhány
nap múlva újabb konfesszió: „Jóform án egyebet se csináltam egész
életemben, m int az igazságot kerestem. Néha talán sután, de m in
dig hitesen és őszintén. M ost is egész munkásságomat kisebbségi

magyarságunk szolgálatába állítottam , m ert itt keresni kell és ki kell
építeni az igazságot, hogy szembeszállhassunk az igazságtalanság
gal..“
Küzdelm ei és vívódásai a kötelességteljesítés és az igazságke
resés fö ld i utján nemsokára véget értek. M ió ta a vajdasági irodalm i
élet megszervezésén fárad, egészsége folyton hanyatlik. A m íg csak
birta, rossz tüdővel, kifuló lélekzettel látogatta betegeit. Ha k ellett:
hosszú utakat te tt meg kerékpáron, hogy segítsen azokon, akiken
véges em beri tudománnyal m ég segíteni lehet. A z ő baját úgysem
gyógyíthatja meg semilyen orvos és semmiféle ír! Föld i pályáját
talán meghosszabbíthatta volna néhány esztendővel, ha gyakrab
ban keresheti fel az enyhébb, naposabb tájakat. D e Európa népeit
a két világháború között is sokszor világok választották el, s az új
határokon belül tiltó rendelkezések kötötték. A m ik o r végre, u tol
jára kapta meg a kiutazási engedélyt, — késő volt...
Leveleit az utolsó hónapokban már ágyban írta, reszkető kéz
zel, lázasan. A z irodalm i megmozdulásokban, estéken már nem
vehet részt. Otthonába zárkózik, látogatókat sem szívesen fogad,
nyomorúságos állapotával senkit sem akar terhelni. „N ekem fá j
legjobban, hogy örök árvaságra vagyok ítélve, de ezt akarattal meg
változtatni nem lehet. Semm i értelm e se lenne nyavalyás testemet
odavonszolni, olcsó részvéteket és szánalmat elkönyvelni s azután
itthon jó pár napig vagy hétig sinyleni a kirándulást. Egy lázas,
kínzó köhögésektől görnyedő ember nem való társaságba, még ke
vésbé a felolvasó asztal m ellé.“
U to lsó percig írt, olvasott, dolgozott. A m ik o r 1933. augusztus
20-án, álig negyvenéves korában, Ószivácon, a kis bácskai faluban
örökre
lehunyta szemét, a vajdasági írókon kívül ,fideát“
még alig tudta valaki, hogy benne a magyar kötelességteljesítés
egy önfeláldozó hősét vesztettük el.
A zó ta porrá, földdé lett.
F öld i alakját s szellemét idézve, önkénytelenül eszünkbe ö tlik
a régi klasszikus közmondás az ép test és ép lélek harmóniájáról...
A magyar fejlődés egy Apácai, egy Kazinczy, Kölcsey, P etőfi,
Arany, egy Reményik Sándor és egy Szenteleky K ornél példáján
ismételten bizonyítja, hogy a test csak hitvány szolga, — minden
a lélek!
Töréken y gyönge testben sokszor halhatatlan, erős, nagy lélek
lakozik.
A z em beri lélek, a terem tő szellem s az önfeláldozó akarat
előtt áldozunk m i most, m egörökítve Szenteleky K ornél halhatat
lan emlékét, s áldozunk, valahányszor csak valljuk a szellem erejét
a hitvány anyag s a nyers erő fö lö tt!
Bisztray Gyula

A Z EMBER
Szenteleky K orn él az író és Szenteleky az Irodalomszervező
aligha gyüjthette volna olyan egységes táborba a délvidéki magyar
toliforgatókat, a magyarság vezetőit, sőt később a délvidéki ma
gyar olvasókat, ha egyéniségének varázsa, mélységes emberszeretelének mindenen való felülemelkedése nem biztosítják munkája
sikerét. A huszas évek elején a jugoszláv államhatalomhoz csatolt
D élvidék magyarságát még nem hatotta át az egység ereje, nem
vált élménnyé a kisebbségi sors minden osztályt és pártot eggyékovácsoló tudata és annak a férfiúnak, aki a délvidéki magyar írók
élére kívánt állni, nemcsak tudásban, íráskészségben, tehetségben
és írásának művészetében kellett társai fölé emelkednie, hanem
emberségességében és belső szerénységben is, hogy társai bizalmát
és szeretetét m egnyerje és ezzel a nagy összefogást elősegítse.
Szenteleky egyéniségében mindezek a jellem vonások mélysé
gesen benne éltek és így soha, egyetlen pillanatra sem volt kétsé
ges, hogy az ő személye a legalkalmasabb az ellentétek áthidalá
sára, az egységes írói tábor kiépítésére és ugyanakkor annak a ter
melő munkának megindítására, amely később kéziratok anyagával
elláthatta az irodalm i folyóiratokat, majd egy időben a könyvki
adást is. Szenteleky világnézeteken felül állott, egyetlen törvényt
ismert, a tiszta művészet törvényét és azt, hogy az alkotás em ellett
tisztán magyar legyen. Keresztény ember volt, az evangéliumi ke
reszténység legtisztább értelmében, nemcsak keresztlevele révén,
okmányszerűen, hanem a szentírás szavaival: lélekben és igazság
ban. Ez pedig rendkívül fontos v o lt odalenn a megszállás első év
tizedeiben. A zsidókérdés azokban az esztendőkben meg nem volt
annyira kihegyezett, m int később, a Délvidéken a toliforgatók jó 
része zsidószármazású v o lt és a liberális korszak örökségeként a
kozm opolita világfelfogást képviselte. A korszak Szentelekyre is
rányomta a bélyegét, a huszas évek elején író és dolgozó Szente
leky még nem az a magyar közösség erejét és szükségességét fölis
m erő fé rfi volt, m int a harmincas esztendők Szentelekyje, m ihelyt
azonban elfoglalta a szerkesztői és túl ezen a vezetői helyet, nyom*
bán fölismerte, hogy kisebbségi sorsban nem lehet eredményes
magyar munkát végezni, csak akkor, ha fenntartás nélkül vissza
él

térünk a néphez és a földhöz, azok kérdéseit világítjuk meg, p rob 
lémáit fejtegetjük, egyszóval belőle m erítjük a sugallatot és az
írás tárgyát is. így Szentelekybölf a Vart pour Vart íróból, aki a
békebeli, majd az első világháborús Pesten kapja ifjú k ori benyo
másait és a Hétnél első irodalm i irányvonalát, a kisebbségi évek
ben m ind keményebben és határozottabban kialakult a népét fé ltő
és nemzetéhez mind hűségesebben ragaszkodó magyar író s félre
érthetetlenül felismeri azt is, hogy mindennapi kemény küzdelmei
ben elsősorban a saját népéből származó férfiakra számíthat s nem
azokra, akik az idegen megszállás idején testvéreiktől más ösztön
zéseket kapnak s akiket jugoszlávizmus, cionizmus ép úgy csábí
tanak el a magyar nyelvtől (nem a néptől!) m int ahogy más nem
zetiségüket is igyekeznek a magyarságtól eltávolítani vagy egye
nesen disszimilálni. M indennek felismerése■ még nem teszi Szentelekyt antiszemitává, sőt ép ekkor mutatkozik meg, hogy krisz
tusi hitét mennyire nem a száján, hanem a szívében hordozza, m ég
akkor is, m időn a zsidó nagytőke ridegsége szerkesztői munkáját
igyekszik gyakorlatilag elgáncsolni, csak az egyes ember rosszin
dulatait támadja és nem általánosít.
Szenteleky szláv származású ember v o lt és ez a szláv szárma
zás egész egyéniségén m egérződött. A Sztankovits és Koszits csalá
dokban voltak ősei, igaz, hogy magyar házasságok révén magyar
vér is fo ly t ereiben, ami azonban döntő hatású v o lt egyéniségének
és nemzetiségének kialakulására; mélységesen magyar, meg nem
alkuvón magyar kultúrája. A puha és érzékeny szláv lelket a ma
gyar művelődés ötvözte m ély magyarrá, akárcsak P e tő fit vagy
M adáchot és annyi más nagy magyar egyéniséget. N agy szürkés
kék szem eiből jóság és megértés áradt, bánatos borongás, de ha
kellett, határozottság, sőt elszántság is. Ez a határozottság és el
szántság később nagy szerepet játszott az életében. Szinte csodála
tos, hogy am int előrehaladtak az évek és ő egyre közelebb került
a sirhoz, úgy támadt fel benne a határozottság és kitartás és ami
lyen arányban fo gy ott testi ereje, úgy növekedett benne a lelkierő
és ez a lélekből fakadó elszántság pótolta az egyre hanyatló fiz i
kum erejét.
Szentelekyt az író t sokkal hamarabb ismertem meg, m in t az
embert. M á r a huszasévek elején sok tanulmányát, egy-egy versét
olvastam, az Ú gy fá j az élet cím ű könyvét s bár passzív egyéniség
nek ismertem meg, nagy esztétikai tudása, biztos értékítélete és fő 
leg minden írásából kiáradó emberszeretete, humanizmusa v o lt az,
ami v o n zo tt és bennem is
m int minden más társamban — meg
érlelte a gondolatot, hogy csak ő lehet induló folyóiratunk szer
kesztője, ő lehet az, aki széthulló erőinket egybefogja, ő lehet az,
akiről később Draskóczy Ede írta a jelzőt „kincsesládánk ő riz ő je <(.
1927-ben adta ki D ebreczeni Józseffel együtt Bazsalikom című
délszláv k ö ltő i antológiáját és versfordításai is nagy tudását és
mélységes költőiségét dicsérték. Ennek az évnek az őszén próbál

tam először egy táborba gyűjteni a táj magyar k ö ltő it és Kéve cí
men k ö ltő i antológiát szerkesztettem. Ebbe az antológiába Szentelekyt is m eghívtam és az a versgyűjtem ény ism ertetett össze ben
nünket. N e m sokkal később Képes Vasárnap címen hetilapot indí
tottam Szabadkán és ekkor m erült fel bennem a gondolat, hogy a
Délvidéken akkor már annyira hiányzó irodalm i foly óirat pótlá
sára az illusztrált hetilap mellé irodalm i m ellékletet létesítek és
ennek a teljesen önálló és tiszta irodalmat nyújtó folyóiratnak
szerkesztésére Szentelekyt kérem fel. A z irodalm i folyóirat m egin
dításának gondolata már addig is többször felm erült ezen a tájon,
voltak is kérészéletű kezdések, de mindeddig minden ilyen kezde
ményezés egy-két hónapi próbálkozás után m egbukott. Ennek a
bukásnak okát elsősorban abban kellett keresni, hogy az írói tábor
teljesen heterogén volt, nem v o lt összetartó erő és nem v o lt m ö
götte m egfelelő közönség sem. A nagytőke sem tartotta életrevalónek a gondolatot, hiszen az olvasók száma igazán nem kecsegteteit
azzal, hogy az irodalm i foly óira t fönn is maradhat, a magyarság
úgynevezett kisebbségi öntudata rnég nem alakult ki, tehát nem
v o lt meg a teljes egység és a heterogén, legnagyobbrészt földhöz
ragadt szegény magyar rétegben bizony merész álom v o lt annyi
magyar olvasót sejteni, amennyi egy ilyen foly óirat fenntartásához
elegendő. Ha a „reális“ nagytőke vagy napipolitika képviselői előtt
az ember ilyen gondolatot fe lv e tett, csak lenéző m osoly v o lt a vá
lasz „eredj bolond a falnak, ha akarsz“ gondolták magukban, de
segítökezet senki sem nyújtott. Szenteleky szíve és fantáziája kel
le tt ahhoz, hogy szeretettel fogadja az ajánlatot és viszont később
Szenteleky tudásának feltétlen tekintélye, egyéniségének varázsa,
hogy a magyarság vezetői közül m ind többen felism erjék ennek a
munkának fontosságát és reális alapjait is. Persze ehhez még esz
tendők munkája és példaadása kellett, a szabadkai „ Vajdasági
írás“ című foly óira t egyelőre a Képes Vasárnap m ellékleteként in
dult és arra a számításra alapozódott, hogy a nagyközönség, amely
szórakozttó képes és rádió hetilapot kap, elolvassa az irodalm i
m ellékletet is, amely kéthetenként 48 oldalon foly óira t formájában
jelent meg.
Ez a folyóiratszerkesztés, bármilyen szerény formában is in 
dult, nagy körültekintést és még sokkal több önfeláldozást, emberi
szerénységet követelt, hiszen nem szabad feledni, hogy ezen a terü
leten úgyszólván m indent elölről kellett kezdeni és a szerkesztő
munkája írótársak és közönség felé is jórészt nevelőmunka volt.
Ez a foly óira t nem pompás külsőben jelent meg és főleg az indulás
évében nem hozhatott sok dicsőséget szerkesztőjének, annál több
kárörvendő mosolyt, huhogó jós la to t, majd később megerősödése
idején a nagytőke szaporodó féltékeny gáncsoskodásait, m ert m ost
már ez a nagytőke saját napilapjának tekintélyét kezdte félteni az
induló folyóirattól. Ennek a tájnak, szemben az itt élő szerb nem 
zetiséggel, nem voltak helyi magyar irodalmi hagyományai, kima

gasló tehetségei mindeddig minden esetben elhagyták területét és
nem is törőd tek többé vele, az olvasóközönség előítélettel vette
kézbe az itt született folyóiratot, hiszen egyrészt senki sem próféta
a maga hazájában, másrészt a közönség jórészének semmiféle iro 
dalom sem kellett, színvonalát és igényeit kielégítette a Színházi
Élet, amely minden időkben be tudott ju tn i Jugoszláviába. Végül
maradt a hírhedt vajdasági közöny, az ebédutáni horkolók világa„
akikkel Szentelekynek és társainak a legkeményebb küzdelmet kel
lett megvívnia. És Szenteleky, a Vart pour Vart széplélek, aki éve
kig hordozza magában az első budapesti irodalm i élményt, m int
szerkesztő és m int kisebbségi magyar író, kilép magányából és a>
bácskai kisközségben harcos egyéniséggé növekszik, a bácskai sötét
éjszakában világító fárosz lesz belőle. H arcol a közöny ellen, har
col a kozm opolita széplélekeskedés ellen, harcol a gáncsoskodók el
len és ugyanakkor m int szerkesztőnek az írók k ö zö tt is egyensúlyt
kell tartania, hiszen a különböző „ világnézetek“ és felekezetek hí
vei ebben az időben még meglehetősen elkülönültek egymástól.
M ennyi türelembe, fáradságba, szeretetbe, alázatos szolgálat válla
lásába került, amíg Szenteleky szerkesztői munkája a közönség kö
rében is legalább bizonyos elismerést szerzett az 1928-ban már ön
állósuló folyóiratnak s mennyi türelem és szeretet kellett a féltékenykedő, széthúzó, egymás ellen áskálódó írók k ö zö tt rendet tar
tani, em ellett pedig az új írói nemzedék felnevelésével is törőd n i.
Mindehhez sok hit és szolgálatos lélek kellett. Sok, nagyon sok
tudásbeli és mesterségbeli fölény, az ember teljes odaadása és
szolgálatvállalása, m ert csak ez biztosíthatta a szerkesztő és iro 
dalomszervező zavartalan munkáját.
És tudni kell, hogy m indezt a szolgálatot Szenteleky kezdet
ben teljesen ingyen, később pedig csak minimális fizetség ellené
ben vállalta. Ez a munka, amelyet m i akkor ugartörésnek nevez
tünk, nem biztosíthatott a szerkesztőnek semmiféle jöved elm et és
később is bizony — csaknem haláláig — olyan keveset, ami ép a
levelezés költségeit fedezhette. H a tehát szív, önfeláldozás és m indenekfölött fantázia kellett egy mellékletként, szerény formában
induló folyóiratban félm illiónyi magyarság nagy és kialakuló iro 
dalmi megnyilatkozását látni, áldozatos és alázatos szolgálatválla
lás kellett ezt a munkát úgyszólván teljesen ingyen, minden ellen
szolgáltatás, sőt erkölcsi haszon nélkül is folytatni. M e rt bizonyr
ebből a munkából nagyon sokáig még erkölcsi haszon sem szárma
z o tt és az első erkölcsi elismerés csak 1932-ben jelentkezett, ami
kor a nagybecskereki Magyar Közművelődési Egyesülettől Szente
leky megkapta az ezüst tulipánt. D e milyen szerénység és a vállalt
munkával szemben mennyi alázatosság sugárzik Szenteleky egyé
niségéből, ha irodalm i levelezését olvassuk, ahol ebben az időben
szinte még utalás is alig történ ik az ezüst tulipánra. D e Szenteleky
nem is az elismerésért d olgozott és semmiesetre sem föld i java
kért; az ő munkája belső kötelességérzetből fakadt és ez a belsa

kötelességérzet szinte az eleve elrendeltetés erejével olyan arány
ban nőtt, m in t ahogyan élete fo g y o tt.
Időben kifejezve talán nem nagy az a munka, amelyet Szent eleky, a szerkesztő a délvidéki magyar irodalom életében végzett,
de hatásában annál több. 1927-ben még azt írja saját magáról, hogy
írásaiban nincs local couleur, alig pár évvel később pedig ő ennek
az elméletnek leghívebb harcosa és hirdetője és verseit, novelláit*
tanulmányait m indig ennek az elvnek szem előtt tartásával írja s
ami legfontosabb, az új nemzedéknek is ezt hirdeti és a második
generációt már ennek szellemében irányítja. Halk, csendes és m in
den tülekedéstől visszavonuló, passzív egyéniség, de leveleiből egy
másik ember bontakozik ki: a küzdő, a munkás és aktív Szenteleky, aki nem átal szembeszállni a rosszakarattal és minden alkal
mat felhasznál, hogy hitet tegyen nemcsak embersége, hanem ma
gyarsága m ellett is. Községi orvos, akitől rossznéven veszi a szerb
államhatalom, hogy magyarul ír, még rosszabb néven, hogy a rnagyár irodalom vezéregyénisége lesz; de soha egy pillanatra sem
tántorodik meg s ha meg is tanul szerbül, csak azért teszi, hogy
ezzel a tudásával is többet szolgálhasson a magyarságnak. N e m az
az ember, aki magyarságával hivalkodik, mintahogy krisztusi hitét
sem fitogtatta soha, de azok közé tartozik, akikről azt m ondotta
Krisztus, hogy cselekedeteikről lehet megismerni hivő voltukat.
Életében nem okoz fejfájást neki, hogy apja után görögkeleti vaU
lású, de halála e lőtt visszadöbben a gondolattól, hogy szerb pap
kisérje utolsó útjára és római katolikus vallásra tér. Szája m ellett
hervadt m osoly jelenti a derűt, de lényéből belső fényesség árad
és nagy megnyugvás a Gondviselés akaratában.
Tisztában van betegségével, nemcsak m int értelmes ember*
hanem hideg tudással, szakszerűen, m int orvos. M á r kora ifjúságá
tól kezdve cukorbaj és tüdőbaj kínozza, pontosan, szakszerűen
küzd m indakettő ellen, halálos biztonsággal látja, m ikor terjed a fo 
lyamat és m ikor vesztegel. Egy életen át készül a halálra és ez a
készülődés egyre nagyobb munkatempóba hajszolja, haláláig ír, le
velez, buzdít; ha az ember a törékeny, kissé h a jlo tt testet látja,
nem is hiszi, m ennyi energia, életakarat, szívósság és elszántság
rejtőzik a sápadt és passzívnak látszó férfiúban. „ A z emberiség
hivatása nem a boldogság, hanem a k ö te le s s é g ír ta az Isola Bellá
ban és am it a regényében vallott, azt életében valóban cselekedte
is. Nála a lélek m indig kész és a kötelességtudás, a szolgálatválla
lás akarása a m otorja, a test hiába erőtelen, ez a m oto r m indig és
újra erőt sugároz belé, m indig és újabb cselekvésekre sarkallja.
Ugyszólván halála pillanatáig dolgozik.
Persze, m indent ő sem vállalhat. M ik o r munkánkat megkezd
tük, tisztában voltunk azzal, m ilyen fontossága van nemcsak an
nak, hogy a folyóiratban a közönséget felvilágosító és befolyásoló,
nevelő cikkek sorozatát helyezzük el, hanem annak is, hogy szemé
lyes érintkezésbe lépjünk a közönséggel, m ert ennek a személyes

érintkezésnek, az élőszónak meggyőző varázsa főleg ilyen ugartörő
munkánál szinte nélkülözhetetlen. Tisztán látja ennek fontosságát
és az irodalomszervezés első esztendeiben ő is eljár velünk a váro
sokba, falvakra előadásokat tartani, harcol a közöny ellen, de ké
sőbb, a harmincas évek elején már nem birja, testi fáradalmakat,
kénytelen otth on maradni és betegágyában dolgozva, lázas szem
m el lesi a megmaradt vándorokat, a bolyongásokat, amelyekben
ő már nem vehet részt.
Szereti a fiatalokat, a második nemzedéket. Szereti őket és bí
zik bennük. Talán soha kritikus olyan m egértő gyöngédséggel nem
fordult irodalm i zsengék felé, m int ő. A zágrábi magyar főiskolai
hallgatók sorából írók jelentkeznek, versek érkeznek és Szenteleky
szeretettel fogadja őket, hosszú leveleket ír, melyekben p ótoln i
igyekszik m indazokat a hiányosságokat, amelyek a magyar iroda
lom tanításának elmaradása következtében állottak elő. M ilyen
szomorú is arra gondolni, hogy ép ezektől a zágrábi fiataloktól alig
tudtunk egy-két Szenteleky levelet összeszedni ép ezek az oktató,
útmutató, iránytjelző levelek kallódtak el, amelyeket pedig annyi
bizakodással és szeretettel írt. Pedig sok-sok találkozásunk közben,
odakünn az ósziváci orvosi kúria ámbitusán, békakuruttyolós
nyári, vagy zimankós téli estéken oly sok lelkesedéssel beszélt a
fiataloknak írt leveleiről, oly sok reménykedéssel szólt ezekről az
utánunk jö v ő fiatalokról, akikben a kisebbségi sors már megacé
lozta a magyarságot és akik az elődök botorkáló lépései után szi
lárdan és határozottan tértek vissza a szülőföldhöz, az őket kire
p ítő kisvároshoz vagy faluhoz. N a gy kár, hogy ezek a levelek el
kallódtak, m ert sok színt adtak volna Szenteleky emberi p ortré
jához, am int sok színt adott volna ehhez a képhez az a levelezése,
m elyet annakidején Kuncz Aladárral folytatott, m időn a Vajda
sági írás beszüntetése után az Erdélyi H elikon kívánt otth oni nyúj
tani a délvidéki íróknak. Sajnos, ezekből a levelekből is csak egyetkettőt sikerült megkapnunk, a többi elkallódott.
A kis bácskai faluban, a Telecskai dom bok alatt az özvegy
édesanya o tt él fia m ellett és egészen 1927-ig velük él kisebbik
húga, G y örgy i is. M ö gö tte is o tt leselkedik már a halál, a tüdőbaj
az ő fiatal szervezetét is kikezdte. És Szenteleky, az egyszerű köz
ségi orvos úgy tud gazdálkodni, hogy nemcsak özvegy édesanyjá
nak biztosít polgári jólétet, nemcsak húgát gyógyíttatjá, hanem ju t
még arra is, hogy időnként külföldre, messze délre, Egyiptomba,
Szicíliába, a C ote dyA zúr-re meneküljön, egy-egy rövid egérútat
vegyen a halál elől. M ár fiatal korában megalkuszik a halál gondo
latával, mégis, m ikor húgát elveszti, a súlyos csapás nagyon leveri.
N e m magát fé lti ekkor sem, a testvéri szeretet fájdalma sújtja le
és a veszteséget sokáig nem tudja feledni. A z ósziváci temetőben
kripta épül és föléje díszes síremlék, rajta a fölírás: Györgyike. A
sírkövön van még hely más név számára is. Senkinek nem beszél
róla, de már leszámolt az életével, holtáig itt akar maradni, ezen

a földön, amelyen gyerm ekkorát élte és itt akar elpihenni, tudja,
nem sok idő múlva. D e addig m ég dolgozni, alkotni kell, nagyon
kell dolgozni, nagyon kell alkotni, szembe kell nézni a kegyetlen
elmúlással, ha időben nem lehet, alkotásokkal, munkával k ell meg
hosszabbítani az életet. És nem is olyan sok idő múlva és mégis
olyan tartalmas pár esztendő után ide kerül az elfáradt test, ide
menekül vissza a M ártonhegyi szanatóriumból, itt om lik végleg
össze, szinte az utolsó pillanatban, hogy itt találjon örök megnyug
vást ebben az oly sokszor lenézett, megénekelt, m egcirógatott, meg
p o fo z o tt és mégisannyira szeretett zsíros bácskai fekete földben,
töretlen ugarban és végül mégis dús term őfölddé vált, meghunyász
kod ott talajban.
Halála pillanatáig o tt áll édesanyja m ellett a hűséges fiú, de a
halál mégis kötelékeket old és új kötelékeket köt. A poros bácskai
faluban évek óta lelki barátság fűzi egy tanítónőhöz, lelki barátság
és talán reménytelen szerelem is, hiszen tudja, hogy néki nősülnie,
utódokra gondolnia súlyos betegségeivel nem szabad. És közvetle
nül halála e lőtt mégis megnősül, nevét hagyja rá, aki pedig talán
még ezt sem kívánja tőle. K i tudja, kinek szól ez a nemes gesztus;
talán a falu kicsinyes társadalmának, talán a hűséges léleknek elég
tétel az elmaradt életért, ki tudja — ne is kutassuk; Szenteleky ér
zelm i életét m indig szemérmetesen élte és titkait még barátai előtt
is őrizte, ezt a titkát is sírba v itte magával. Fáradt mosollyal hárí
totta el magától a gratulációkat: ,}a fiatal fé rj: dögrováson, tervezgetések a jö v ő rő l: beszélgetések a halálról, mézeshetek: méz, csók
és ölelés nélkül“ . Bizony nagy lelkierő kellett ehhez a házassághoz,
ép olyan nagy lelkierő, m it ahhoz, hogy még a sír szélén is magas
lázakkal küzdő testtel foly óira tot szerkesszen a nagybeteg férfi és
ép olyan lelkierő, m int ahhoz, hogy pusztán magyar meggyőződésé
ért ősei hitét a sír szélén hagyja el valaki, m ert látja annak lehetet
lenségét, hogy pravoszláv pap ép jugoszláv megszállás idején nem
kísérhet utolsó útjára magyar írót, sőt magyar irodalm i vezért. A
gyöngéd és m indig kompromisszumra hajló lélek itt nem ismert
megalkuvást. Egyszerre m egacélozódott és olyan magasságokba
emelkedett, amilyenekbe csak a legnagyobbak jutnak. A test így
utolsó pillanatig dolgozott, kiderült, hogy kisebbségi sorsban egyet
len világszemlélet van: a magyarság és ismét bebizonyosodott,
hogy a magyar művelődés oltása minden más testi és faji oltásnál
magasabb értékű és azoknak van igazuk, akik azt vallják, hogy a
magyarságba, ép úgy m int a keresztyénségbe nem lehet beleszü
letni, hanem hittel és cselekedetekkel kell magyarrá válni — m in
den más elm élet meddő hiábavalóság és szószátyárság.
A nn yi bizonyos, ha Szenteleky nem aprózza el magát a szer
kesztői és irodalom szervezői munkával, m int író bizonnyal többet
tud alkotni, hiszen erre tudása és tehetsége egyaránt alkalmassá
tették. D e emellett, ha nem áldozza fel éjje lé t és nappalát iroda
lom szervezői munkájának m in t ember meghosszabbíthatja életét,

m ert többet pihenhetett volna, többet törőd hetett volna önmagával
és az orvos bizonnyal megtalálta volna az életm ódot, amely még
jónéhány esztendőt ajándékozhat az embernek. D e Szenteleky az
ember visszautasította ezt a néhány esztendőt. N e k i nem évek kel
lettekf hanem a kötelességteljesítés, a szolgálatvállalás, a „kereszt
hordozás édessége“ , az a nagy kielégülés, amely egy fé rfi életében
talán mindeneknél nagyobb s amelyért sokszor egy életet is érde
mes feláldozni. Ha Szenteleky leveleit olvassuk, világosan kitűnik
ez a meggyőződés a soraiból, de még világosabban kitűnt cselek
véseiből. M ik o r 1929. végén a Vajdasági írás a lapelkobzások
anyagi kárának súlya alatt összeroppant, Szenteleky tán jobban
szenvedett, m int testi betegsége gyötrelm eitől; m ikor a Reggeli Ú j 
ság „ A M i Irodalm unk“ címen p ótoln i igyekezett az elvesztett
folyóiratot, már újból tettrekészen állott és azonnal megkezdte a
munkát. D e áldozatossága és tettrekészsége még inkább kitűnt
1932-ben, m ikor a Kalangyát indítottuk és Bencz Boldizsárral fo r
dultunk hozzá hívó szóval, vegye át ismét az új foly óira t szerkesz
tését. Szenteleky ekkor már súlyos beteg volt, ép ez a tavasz na
gyon m eggyötörte és eleinte habozott, de aztán mellénk állt és
ahogy mellénk állott, már abban a pillanatban betegágyában dol
gozni is kezdett. A z élet általában a nekifutások és újrakezdések
sorozata, de különösen ez v o lt a m i sorsunk odalenn a D élvidéken;
újra meg újra szembe kellett szállni az akadályokkal, újra m eg
újra neki kellett kezdeni az ugartörésnek, a gyomirtásnak, m ert
pár hónapos szünetelés már a dudva erdejét jelentette. D e Szent
eleky m indig első v o lt köztünk ebben a nehéz munkában, sőt ő
v o lt az élen, kettős életét az orvos és író sorsát ép oly könnyedén
viselte, m int mi, egészségesek, h o lo tt ő egy másik világban élt, az
ő sorsa a m ienknél ezerszer nehezebb volt, m ert neki szüntelenül a
saját hanyatló testével kellett birkóznia, megalkudnia és újra m eg
újra munkára serkentenie. Csoda-e, hogy lélek és test kettős láza
elemésztette a gyengülő fé rfit és negyvenéves korára mégis csak
el kellett érkeznie oda, ahová elérkezni nem akart, de ahová elér
kezni nem is fé lt: a sírgödörhöz.
Soha} egy pillanatra sem v o lt elfogultan magyar, de annál mély
ségesebben magyar volt. Soha egy pillanatra sem v o lt elfogult az
állammal szemben, amelyben kisebbségi sorsot kellett élnie, de
mindig megírta és megmondta vélem ényét az elfogultakról, akár
melyik táborba is tartoztak. A jugoszláv államhatalom esztendő
kön át nem adott neki útlevelet Budapestre, pedig szinte az élete
függött attól, hogy operációt hajtsanak végre rajta; de soha egyet
len pillanatra sem ju to tt eszébe, hogy ezért a nacionalista elvakultSágért a szerb költészettől vagy irodalom tól elforduljon, sőt annál
több szeretettel ford ítgatott szerb költőket magyarra. Egyszer maga
Ducsity, a budapesti jugoszláv követ járt közben az érdekében,
hogy útlevelet kapjon — s talán ép ezért nem kapott. Persze, szerb
származását is szemére vetették azok, akik a divatos fajelm életek

és névvegyelemzések hívei voltak a túlsó oldalon. (M ily e n meg
döbbentő, hogy ma vannak, akik ugyanilyen „ magyarnak“ m on
d o tt elméletek alapján ugyanezt vetnék a szemére — az innenső
oldalon.) Tisztában v o lt a korszakkal, amelyben élt, jó l látta a tria
noni békeszerződés hazugságait és jó l tudta azt is, hogy a szörnyű,
k i nem fakadt európai kelevény előbb-utóbb még szörnyűbbre fog
dagadni és ezt nem egyszer m ondotta, írta, szóban, levélben, versben, novellában. D e tisztában v o lt azzal is, hogy az európai kérdé
seket s Európában (m e rt Magyarország Európa kicsinyben) a ma
gyarországi kérdéseket nem lehet gyűlölettel megoldani, nem lehet
m erev dogmákkal elintézni, akár jobb, akár balodaliak legye
nek ezek a dogmák. A „jobb“ és „b á l“ megkülönböztetésen is so
kat m osolygott beszélgetések k ö z b e n . A gyűlölet gyümölcse min
dig ugyanaz; vér, könny, szenvedés és a legfontosabb kérdések to 
vábbi megoldatlanságai. Egyedül szeretettel és megértéssel lehet a
kérdéseket megoldani. M indig D a n iét emlegette, az Isteni Színjá
ték nagy zárósorait, leveleiben, beszélgetésekben: „A szeretet moz
gatja a napot és minden csillagokat“ . A merev dogmáknál az élet
szeretetének hajlékonyságát többre becsülte és ma, amikor halála
után tíz évvel jutottu nk továbbra az időben s a világ már egyetlen
óriási kelevény, ma látjuk csak igazán, mennyire igaza v o lt mind
azoknak, akik a szeretetet mindenek fölé helyezték s akiktől Szenteleky is tanult — elsősorban pedig Jézus Krisztusnak.
Krisztus, Szent Ágoston, Assziszi Szent Ferenc — legkedven
cebb témái voltak, sokat és szeretettel beszélt róluk és a bácskai
kis faluban, a saját életében sokszor nyílt alkalma arra, hogy gya
korlatilag kövesse tanításaikat. Irótársai közül kevesen tudják, m i
lyen nehéz mindennapi magánélete v o lt Szentelekynek, az orvos
nak, hiszen Ószivácon alig v o lt jóm ód ú páciens, Szenteleky bete
geinek legnagyobb része a falusi szegények sorából került ki. Szent
eleky itt tanulta meg nemcsak a nemzetiségi, hanem a szociális
kérdés gyakorlati megismerését is. M e rt nem kis áldozat v o lt lázas,
tö rőd ö tt testtel, é jje l és nappal, fo rró nyárban, zimankós téli é j
szakákon, zuhogó esőben m indenkor a szegény betegek szolgála
tára állni, kifutó lélekzettel, rossz tüdővel, kilom étereket kerékpá
rozni a porban, vagy gyalogolni a térdig érő sárban (Ószivác hosszú
kilom éterekre húzódik el a Telecskai dombok alján) és megláto
gatni a szerb vagy magyar földmunkás nyomortanyáján a beteget.
És Szenteleky m indig teljesítette ezt a kötelességét, m indig készen
állott arra, hogy embertársain segítsen ép úgy, m in t ahogy a ma
gyar irodalomban is m indig készen állott arra, hogy szerényen és
háttérben szolgáljon, novellákat, verseket javítson, biztasson, erő
sítsen ott, ahol tehetséget látott, de ahol a lélek már csüggedőben
volt. Csak így látta meg Szenteleky, az író, hogy magyarság és
szerbség soraiban a „gazdag és zsíros“ Bácska televényén a híres
Kánaánban m ilyen szörnyű nyom or pusztít s bizony nem egyszer
íö rté n t meg ,hogy az orvos minekutána megvizsgálta a beteget és

előírta az orvosságot, egyetlen párát sem fogadott el a földhözra
gadt szegény em bertől, sőt nem egyszer m egtörtént, hogy az orvos
ság árát „ o ttfe le jte tte “ a föld bevájt tanya vagy vályogviskó nyo
morúságos asztalán. S ha meg is bántották sokszor magyarságában,
ő soha nem fize te tt vissza megbántással a szerb szegény embernek,
magyaron és szerben mindig egyformán segített. Korszerűtlen v o lt
akkor Szenteleky és még korszerűtlenebb lenne m a? Véle együtt
vallom , hogy a korszak v o lt hozzá és a hozzá hasonló emberekhez
méltatlan és a korszak fogja egyszer a történelem től megkapni
az elmarasztalást, a korszak, m ely az efajta orvosokat nyom orú
ságban tartotta, magánnyal, megnemértéssel és korai halállal aján
dékozta meg őket.
A vezéri szerepet soha nem szánta magának, de soha nem is
így fogadta, hanem mindig m int szolgálatot. N e m is v o lt egyetlen
pillanatig „vezére“ a délvidéki magyar *irodalomnak, de sokkal
inkább szeretetteljes kalauza, útm utatója, a legfiatalabbak sem
érezték benne az idősebbek lehengerlő tekintélyét, hanem sokkal
inkább azt a kisugárzó szeretetet, amelyhez bátran és bizakodással
lehet közeledni. És ép ez tette ő t elsővé az írók k ö zö tt és ép ez
okozta, hogy soha, egyetlen pillanatra sem vonta senki kétségbe
az ő tekintélyét és vezetői elhivatottságát, még ellenfelei sem. Ha
folyóira tot indítottunk, másra senki nem is gond olt, csak Szentelekyre, ha szerkesztőről v o lt szó. M ég azok sem, akik hitéből v i
lágszemléletet olvastak ki, emberségéből valamelyik „oldalt“ ma
gyarázták s magyarságában a származást keresték. Egyéniségének
varázsereje olyan nagy v o lt, hogy még a szerbek részéről sem hal
lottam soha egy hangos szemrehányó megjegyzést azért, hogy szerb
származása és községi orvosi m ivolta ellenére életre-hálálra a ma
gyar irodalom mal k ö tött egyezséget.
Halála e lőtt teljesülhetett kívánsága: Pestre m ehetett gyógyíttatni magát, de immár a gyógyulás minden reménye nélkül. S köz
vetlenül halála előtt pár nappal hazatért gyermekkora földjére, ma
gyar népe soraiba, hogy példaadással szolgálhasson társainak és
magyar testvéreinek; szótlanul és mélységes ragaszkodással így kell
szeretni ezt a föld et, amelyért éltünk. Szent István napján halt
meg, azon a napon, amelyet a jugoszláviai magyaroknak nem v o lt
szabad ünnepelniük — kettős ünneppé téve ezzel a délvidéki ma
gyarság részére ezt a napot s mélyebb értelművé a nagy szimbólu
mot, amelyet idegenek oly sok gúnnyal szeretnek ma is korszerűt
lenséggel vádolni. A korszerűtlenségről azonban .m ár szóltunk.
Szenteleky élete példaadás és áldozathozatal volt, ennek az életnek
korszerűsége, példaadásának igazi ereje, m int minden szent és
nagy dologé, időben csak később fog elkövetkezni. A rany János
szavaival: „ N ő ttö n nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik“ ...
Csuka Zoltán

A kötet szerkesztői hálás köszönetét mondanak mindazoknak, akik Szenteleky
Kornél hozzájuk irt leveleit megőrizték és azokat rendelkezésre bocsátották. Sajnos,
Szenteleky igen sok levele elkallódott, főleg a bánsági Írókhoz cimzett leveleket
voltunk kénytelenek e kötetben nélkülözni. De elkallódtak az Erdélyi Helikonhoz,
Kuncz Aladárhoz irott és igen értékes kapcsolatokra rámutató levelek is. A szer
kesztésnél elvi módszerünk az volt, hogy a leveleket időrendben közöljük, mert
igy az olvasó plasztikusabb képet kaphat arról a korról, melyben Szenteleky és
társai éltek és azokról az irodalmi és művelődési eseményekről, amelyek az
egykori vajdasági magyar irodalom fejlődésében szerepet játszottak. Tekintettel
voltunk arra is, hogy a levelekben szereplő személyek jórésze még életben van
és igy mindazokat a részeket, amelyek bántóak lennének, töröltük és helyüket
kipontoztuk.

A huszas évek elején

A harmincas évek elején
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LE S Z K O V Á C M L Á D E N N E K , BELG RAD
Monsieur Mladen Leskovac
(Y O U G O S L A V IE )
Beograd, Studenicka ul. 77.
Tesszaloniki, 17— I. 1927.
Kedves uram,
jóleső levele az utazás készülődései és sietősségei között talált s így
csak mosit jutok hozzá, hogy feleljek rá. Mindenekelőtt nekem is b o 
csánatot kell kémem, hogy magyarul írok, hiszen ö n sokkal inkább
követelhetné tőlem, hogy szerbül írjak, mint én öntől, hogy
magyarul, de viszont ö n felment e kötelesség alól
akkor, m i
kor egyszerűen megállapítja, hogy nem azonos dolog érteni egy
nyelvet, ha m indjárt kitűnően is és írni azon. Bizony ez nagyon
egyszerű és természetes, sajnos azonban nem mindenki előtt s
különösen nekem kell éreznem a nyelvi nehézségek és súrlódások
igaztalan átkát, akit a sors félvérűséggel, páneurópai gondolkozással
és egy olyan művészi meg kulturális múlttal vert meg, aminek ma
sem konjunktúrája, sem szimpatikus fogadtatása nincsen.
N o de ezt a keserű témát nyugodtan elhajíthatjuk s helyette az
A dy-eikk körüli félreértésekről beszélhetnénk. H ig y je el, kedves
uram, engem nem bánt és nem bosszant Lukovits úr visszautasítása,
hiszen az egész cikk nem o ly jelentős, viszont belátom, hogy egy
politikai napilap szerkesztőjének politikai szempontjai is lehetnekJobban bántott az, hogy a Bácsmegyei N apló leközölte a cikk
kivonatát anélkül, hogy m eggyőződött volna annak megjelenéséről.
Fenyves szerkesztő ugyanis még korábban elkérte a cikk rövid
vázlatát, mikor először említettem az ö n szíves felszólítását és elké
szítette a cikket a bejegyzett dátumra anélkül, hogy annak aktuali
tásáról m eggyőződött volna. Ezek az újságírói felületességek és
pongyolaságok már sokszor okoztak bosszúságot. Természetesen
semmi kifogásom sem lenne az ellen, ha a kudarcos cikk a Recs
i Slikában látna napvilágot, azonban nyomatékosan hangsúlyoznom
kell, hogy én csupán abban az esetben fogadnám el ezt az újabb
elhelyezési kísérletet, ha ez önn ek semmiféle (kellemetlenségébe,
fáradságos rábeszélésébe nem kerül. Én nem vagyok hiú ember,
már régen a 1’homme est rien et l’oeuvre est tout flaubcrti jeligéjét
hordozom magamban s tudom jól, hogy A d y igazi ismertetése nem
tőlem, hanem egyedül ön től függ, akinek ez művészi hivatására válik.
Nagyon, nagyon boldog lennék, ha megérném azt, hogy egy kötetnyi
A d y fordítás jelenik meg az ö n finom megértő átültetésében. Tálán
nem oly sápadt s olyan távoli ez az álom.
Sok rokonszenvvel és örömmel olvastam a Knyizsevni Szever
terveiről. N em értem azonban, hogyan kerülök én A d y, Babits és

Kosztolányi társaságába? A fordítás szinte meghatott. Kitűnő. Sok
szór szorítom meg érte a kezét. D e szerepelhetek-e én evvel a verssel
a mai magyar líra néhány reprezentatív értéke között? Legfeljebb
ha a lokális, vajdasági értékemet nem veszik figyelembe, ezt azonban
nem igen szeretném. N ekem kevés közöm van a Vajdasággal, írásaim
nak nincsen local couleur-je, témáim és törekvéseim általánosak és
emberiek. (Kívánságához képest mellékelem
a kívánt
adatokat:
Lesznai Anna 1885-ben született, Jászi Oszkár, a híres publicista
felesége (most úgy tudom már elvált tőle), pmoni és tehetséges
iparművész, szép mese-illusztrációi vannak. M int író a Nyugat gár
dájában tűnt fel, finom, asszonyos, de újszerű írásaival és verseivel.
Legszebb két kötete „H azajáró lelkek“ és az „Édenkert“ . Szenteleky
Kornél 1893. romantikusnak indul, első regénye „Kesergő szerelem “
az álmodozó regényesség jegyében íródott. Később egyre több
lélektani elem és pesszimisztikus árnyék vetődik írásaira (Ü vegfal),
amely legutóbb a tiszta lírában olvad fel állandó és újszerű forma
kereséssel (Ú g y fáj az é le t . . . ) Azonkívül fordító és essay-ista.
Sajnos, időm nem engedi, h ogy másról is beszélgessék önnel, de
talán még adódik alkalom, mikor bőségesebben cserélgethetjük ki
gondolatainkat. Ma este Athénbe megyek, onnan pár nap múlva
Egyiptomba, ahol pár hétig szeretnék tartózkodni. Ha valami közölni
valója lenne, úgy írjon mellékelt címemre poste restante.
őszinte tiszteletét küldi és fáradozásáért m égegyszer melegen
Szorítja a kezét
Szenteleky
M ellékelten egy névjegy a következő címmel:
Dr. Corneille Stankovitch
médicin
le Caire — Poste restante „ Zam alek“
Egypte
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M. Mladen Leskovac
Beograd, S. H. S., Studenicka ul. 77.
A fáraók gigászi emlékei közül Tutankhamen sírja m ellől küldi
köszöntését és rágondolását.
Luxor 1927 — II.— 1.
Szenteleky

LE S ZK O V Á C M LÁD EN N EK , BELG RAD
Y O U G O S L A V IE
V ia Trieste
Gosp. Mladen Leskovac
Beograd, Studeniéka ul. 77
Le Caire le 9 Fevrier 1927.
N agyon sokszor köszönöm kedves és finom levelét, amely hat
ványozottan jó l esett ebben az idegen miljőben, ahol sok szépről és
és érdekesről esik szó, de irodalom ról vajm i kevés. Tegnap levele
elégítette ki szomjúságomat, ma Ducsiicsnál voltam, holnap ismét
nála leszek ebéden s így mindennap cseveghetek irodalomról; a
hosszú b o jt után most bőséges, étkes napok következnek.
Először is A d yról, illetve az A d y fordításokról szeretnék írni.
Jól tudom, hogy a könyvkiadás ma mindenütt szomorú válságban
van s hogy egy A d y könyv Belgrádban nem jelenhetne meg, mert
senki sem vállalná a kiadását.- Én úgy hiszem, hogy A d y szerb is
mertetése nem lehet az ö n magánügye, hanem egy magyar kiadó
vagy kultúregyesület kötelessége. Kérdés persze csak az, hogy ö n haj
landó lenne-e fordításait átengedni nagyon szerény honorárium fe jé 
ben egy ilyen könyvkiadó társaságnak, mondjuk a szuboticai M iner
vának. Ha igen, úgy hiszem, hogy a dolog menni fog és a sápadt
álomból valóság is lehet. Mindenekelőtt azonban a mi antológiánkkal
szeretnék elkészülni. Ez az antológia csak a legújabb szerb lírának
az antológiája lenne Ducsicstól kezdve jól-rosszul összeválogatva
egész a legújabb jelenségekig. M ár az anyag javarészt készen van,
csupán az elrendezés és kiegészítés kicsinyes és fáradságos munkája
van hátra. H a ez az antológia megjelenne, úgy jöhetne az A dy-kötet,
mert semmiesetre sem tartanám ildomosnak, hogy előbb jelenjen
meg a szerb A d y s csak utána váliaszképen az antológia. A z első
lépést,. a kezdem ényező aktust nekünk kell megtenni.
Ducsics annyi szeretetreméltósággal fogadott, amit — noha a
legjobb véleménnyel voltam róla — mégsem vártam tőle. Említettem
neki az antológia ügyét, amit szinte lelkesedéssel karolt fel s holnapra
maga állítja össze úgy a saját, valamint a többiek költeményét,
amelyet reprezentatív értéküeknek tart. A d y t az ö n átültetésében
ismeri és nagyon szeretne még több fordítást olvasni. Mondottam,
hogy nem tartom lehetetlennek egy szerb A d y kötet megjelenését.
Többszörösen megkért, hogyha ez a kötet valóban megjelenne, úgy
ne feledkezzem meg róla, mert komolyan, őszintén és sok kíváncsi
sággal érdeklődik A d y iránt már régebb idő óta s eddig csak német
fordításból ismerte. Egyben arra is megkért, hogy a Knyizsevni
Szever számait elküldjem neki. Rokonszenves folyóiratnak tartja
a Knv. Sz.-t, de sajnos csak egy-két számot látott belőle. Talán ö n
lesz oly jó és Ducsics kérését továbbítja a lap szerkesztőségének-

Címe: Lega-tion du Royaume S. H. S. Rue Soliman Pacha 5. Ducsicsnál tett látogatásaimról s az ott lefolyt mély, színes és értékes
beszélgetéseimről különben egy hosszabb cikkben szeretnék beszá
molni. Ducsics erősen konzervatív, a forma örök hódolója, a parnasszistákért rajong és az új szerb lírikusok között Krklecet értékeli
legtöbbre. Mindazonáltal konzervativizmusa nemes és értékes. A régi,
finom humanisták és a fáradt Onyeginek Child H aroldok harmonikus
vegyüléke ez az ember, aki mindenesetre hatással van arra, aki
tűnő életét szépségek és finomságok keresésével 'tölti.
A posta, az újság nagyon lassan jár erre felé, hetenként csak
egyszer jön kurír Triesztből, m ely a hazai híreket hozza. N em
tudom, hogy a vajdasági magyar irodalomról szóló vita folytatódik-e
még a B. N . vasárnapi mellékletein. Én már nem folytatom tovább
azt a diszkussziót. O ly törpének látszanak innen a dolgok, oly sutá
nak és nevetségesnek a szócsaták. Boldogan és önfeledten szeretném
hörpintgetni ennek a dúslevű életnek ragyogó kelyhét és feledni
kicsit a nyűgöt, a sarat, a szürke és ráncosarcú hétköznapokat. Saj
nos se szabadságom, se pénzem nem tart már soká s talán már egy
hét múlva vissza kell térnem Európába. D e sok emléket, napfényt,
illatot és élményt csomagolok lelkem titkos rekeszeibe, hogy legyen
vigasztalóm, feledtetőm hideg, fénytelen, csóktalan holnapomban.
írását és kedvességét mégegyszer hálásan köszöni és baráti kéz
szorítását küldi
Szentelek y
4
L E S Z K O V Á C M L Á D E N N E K , BELG RÁD
N em akartam előbb írni, míg némi bizonyosságot nem küldhetek
önnek abban az ügyben, m ely talán nékem ép oly kedves és fontos
szívügyem, mint önnek. Tegnapelőtt voltam Szuboticán és úgy a
B. N . szerkesztőségében, mint egy-két széplelkű magánember ' tár
saságában sok örömmel és lelkesedéssel fogadták az A dy-kötet ter
vét. Persze, egyelőre csak az ígéretek korát éljük, de én erősen
bízom benne, hogy őszre már valóság lehet az egykori sápadt álom
ból. ősz előtt már azért sem lehetne időszerű a kötet kiadása, mert
a M inerva nyomda, mely a könyvet nyomná, addig el van foglalva
egy Tamás, egy Baedecker-kötet s végül a mi antológiánk előállítás
sával. Fenyves szerkesztő azonban addig is megkért arra, hogy a
lap nevében is kérjem meg önt, hogy engedjen át néhány A d y fordítást a B. N . húsvéti számába leköziés végett, ¡hogy ezzel is
ismertté és rokonszenvessé tegye a könyvkiadási akciót, melynek
természetesen altruisztikus alapon kell történnie. Ha önnek nincs
ellenére ez a terv, úgy legyen olyan jó és küldjön néhány ismertebb
versfordítást, melyet aztán a lap tapintatos és tájékoztató kommen

tár kíséretében leközölne. A cím alá szíveskedjen odaírni az eredeti
címet is. Persze ha ez önnek bármi okból kellem etlen lenne, ez sem
miesetre sem jelenti azt, hogy a kötet nem fog napvilágot látni, ez
a terv Fenyvesnek, az üzletembernek terve, aki így szeretné bizto
sítani az A d y-k ötet előfizetőit és terjesztőit már jó eleve.
N agyon köszönöm elismerő sorait a Letopiszban. A z én tórek
vésem mindenesetre az minden fordításnál, hogy az eredeti ízét.
zamatját, illatát tökéletesen visszaadjam a form ai szépségekkel
együtt. Én ezt tartom fordításnak, míg Debreczeni ezt merev o rto 
doxiának tartja. Persze példák bőven állnak rendelkezésére, Schiller.
Petőfi, Baudelaire fordításai nélkülözik ezt az ortodoxiát, de viszoni
az eredeti elveszett szépségeiért cserébe adnak önmaguk tehetségé
ből. önnek teljesen igaza van: Santicsot csak annak szabad utána
költeni, aki nagyobb Santiosnál. A fordításnak nem lehet célja a
fordító egyéniségének bemutatása, öröm m el kellett megállapítanom,
hogy legutóbbi találkozásunkkor már Debreczeni is közeledett ehhez
a felfogáshoz.
A Letopisz terve a vajdasági magyar irodalom figyelemmel ki
sérését illetőleg nagyon szép, szinte megható, de úgy hiszem önnek
nagyon kevés dolga akad, ha csak az itteni magyar irodalmat óhajtja
figyelemmel kísérni. Szép lenne, ha kibővülne a figyelő tekintet
perspektivája a magyarországi és erdélyi magyar irodalom felé, ahol
nincs ennyi laposság, szürkeség és dilettantizmus, mint erre m ife
lénk. Mindenesetre segítségére leszek és fel fogom hívni figyelm ét
egy-két fontosabb irodalmi eseményre. A z t már meghagytam, hogy
minden itt m egjelenő könyvből tiszteletpéldányt küldjenek önnek.
D e ezek számára ne készítsen külön polcot könyvszekrényében! Egy
évi termés elfér egy lapos kabátzsebben.
M ost pedig egy kellemetlen kéréssel jövök. Ugyanis arra kérem,
hogy a mellékelt Ducsics interjút fordítsa le szerbre, mivel el szeret
ném küldeni Ducsicsnak. N e haragudjon, kedves uram, hogy az ö n
jóságát és rokonszenvét ennyire kihasználom, de nem tudok alkal
mas fordítót találni — Ducsics számára. N em kérek ortodoxiát,
hűséget és pontosságot, csak folyék on y és szépen perdülő fordítást,
amelyben öröm öt és szépséget találhat a szerb Gauthier. Term észe
tes, hogy elvárom öntől, hogy ö n is hozzám fog fordulni, ha hasonló
munkára lenne szüksége.
A z én két asszonyom fordítását sokszorosan és csodálkozva
olvastam és olvasom. Ezt tartom az eddig ismertek közül a leg 
sikerültebbeknek. Csodás ihlettségek szükségesek ilyen egyszerű és
tiszta fordításokhoz s úgy látszik ez a fordítás ilyen ihletés, boldogságos percek szülötte. Ha a B. N . számára fordításokat küld úgy ezt
semmi esetre se feledje el.
N em tudom, találkozott-e Petrovics V eljk óval pesti séjourja óta?
Ha igen, úgy írjon róla, nagyon érdekelne, hogy kikkel beszélt s

mit végzett, mert a Magyarország színes interjúja elég bizonytalan
és zavaros volt. Különösen a N yugat terveire lennék kíváncsi.
M inthogy ö n arról panaszkodott, hogy egy könyvem et se ismeri,
mellékelten küldöm a legutóbb megjelent Ú gy fá j az életet. A Pesten
megjelentek közül sajnos csak egy-két példányom van, m elyektől
nem tudok megválni. Minden könyv egy darabja a munkás, törtetős,
áímodozós életnek, melyet szégyelünk, megmosolygunk, de m elyet
mégis csaJk szeretünk, mint ványadt gyermekeinket.
Szeretettel köszönti készséges híve
Szenteleky
St. Sivac 1927 — márc. 12.
5
LE S Z K O V A C M LÁ D E N N E K , BELG RAD
Gosp. Míaden Leskovac
Beograd, Studenicka ul. 77.
•Kedves uram,
mikor megkaptam a Ducsics interjú fordítását és m ikor átolvastam
azt, akkor láttam csak a dolog súlyos és fárasztó voltát s először is
szemrehányó, lelkifurdaló érzések fogtak el. N agyon nagyon k ö szö 
nöm fáradságát, melyet egy o ly dologra pazarolt, mely az ö n vágyvilágától teljesen távol áll. Sok öröm volt benne s talán Ducsics is
kedvvel és élvezettel olvassa m ajd az ö n tiszta, csiszolt mondatait.
Megkaptam lapját és az A d y fordításokat tartalmazó levelet is,
melyet vasárnap személyesen fogok Fenyvesnek átadni. Hálásan k ö
szönöm továbbá a Reé i Slika utolsó füzetét, amelyben hamarosan
megtaláltam és elolvastam az A d y fordítást. Ú g y találom, hogy ö n
kom oly m egértője A d y hatalmas, de homályos nagyságának. Ezt tu
lajdonképen nagyon kevés A d y olvasóról lehet elmondani.
Magam is szeretnék egyes dolgokról elcsevegni önnel, melyek
így levélben talán kicsinyeseknek és szürkéknek látszanak, valójában
azonban kom oly beszédtémák lehetnek. Ha ö n egyszer Zom borba
jön, úgy talán együtt tölthetnénk egy-két órát, eg y estét, /amikor k i
cserélhetnénk kis gondolataink és gigászi terveinket.
Sok szeretettel köszönti

Szenteleky

LE SZKO VÁC M LÁ D E N N E K , ZO M BO R
Gosp. M.laden Leskovac
Som bor, Soncanska ul. 20.
Sietek válaszolni szívélyes soraira és sajnálattal kell közölnöm
önnel, hogy személyesen nem találkozhatunk ez alkalommal. Én
ugyanis vasárnap ¡Novisadra utazom, hétfőn pedig vendégeket kapok,
így Szomborba utazásom nem válhat valóra. Remélem azonban, hogy
egy újabb és szerencsésebb alkalom nem fog sokáig váratni magára.
Sok érdeklődéssel olvastam a Letopiszban cikkét a vajdasági ma
gyar irodalomról. U gyan nem értek egyet az ö n végső konklúziójával,
mégis köszönöm megértését és meleg érdeklődését, amit erre a szürke
és szomorú témára pazarolt. Kíváncsian várom a további beszámoló
kat a Letopiszban. Csuka Zoltánnak is írni fogok, hogy küldje el
könyvét — m elyet különben én sem láttam — önnek.
A m i a szuboticai Golubovics — Pomorisac — Lukics kiállítást
illeti, semmi biztatót sem irháitok erről. Szuboticán már több kiállítás
bukott meg, tudtommal elég nagy ráfizetésekkel, mégis információt
kértem Fenyvestől, hogy mennyiben lehetne ezt mégis — minél k i 
sebb deficittel — nyélbe ütni. Mondanom sem kell, hogy én magam
újjongó örömmel venném, ha ez a kiállítás valóban létre jönne. Elég
meleg és bókolós kritikákat olvastam a művészekről, ezeket termé
szetesen a szuboticai sajtóban is megkaphatnák, de vajon megeléged
nek-e evvel a sovány erkölcsi sikerrel? M ihelyt választ kapok Feny
vestől, rögtön értesíteni fogom ö n t is.
őszintén sajnálom, hogy csak így levélben küldhetem Önnek hús
véti üdvözletemet.
Meleg kézszorítással
Szent eleky
St. Sivac, 1927 — IV . — 20.
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ŐRECSE
Drága uram,
első szavam a köszöneté. Egyszerűen, talán banálisán, de szívem tel
jes m elegével köszönöm azt a sok, sok kedvességet, figyelmet, m eg
értést és melegséget, amelyben ringattak és boldoggá kábítottak.
Olyan meseszerű volt az a néhány é jje li óra ott Becsén, nem emlék
szem, hogy sokszoros bolyongásaim között valaha is ennyi közvetlen
kedvességre, ennyi tiszta melegséget árasztó szívre akadtam volna.
Köszönöm, mindnyájuknak köszönöm.
Másodszor mentenem és magyaráznom kell magam furcsa, fanyar

és sokszor talán kellemetlen modoromért. A z az intenzív belső élet,
amelyet szürke és rideg környezetemben, lapos és csúf arcú hétköz
napok között élek, zárkózottá, fólszeggé és idegenné tesz. Ú g y érzem
magam, mint bagoly, ki a sötét, pókhálós könyvtárszobából a nap
fénybe kerül. Külső és belső életem közötti hatalmas ellentétet nem
tudom könnyen és gyorsan kellemes harmóniába olvasztani, nem tu
dom lehántani magamról azt a fanyar, félszeg, rideg páncélt, mely,
sajnos, már mindennapos ruházatomhoz tartozik. Bocsássanak ezért
meg nekem, ó bocsássanak meg. Én olyan gazdag lettem az ön ök
ismeretségével és cserébe semmit se »tudtam adni.
A nagyságos asszonynak kézcsókját küldi és önnek hosszasan,
barátién szorítja kezét
Szenteleky
Szt. Szivac, 1927 — V — 2.
S
L E S Z K O V Á C M LÁ D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Mladen Leskovac
Beograd, Studeniéka ul. 77.
Talán meg fog bocsájtani nekem drága uram, hogy késlekedem
a válasszal, de a válaszom rövid és száraz s éppen ezért irtóztam
annak elküldésétől. Ugyanis beszéltem Fenyvessel, aki komolyan utá
nanézett a kiállítás esélyeinek és lehetőségeinek és az időt senki sem
tartotta alkalmasnak. A m i a szuboticai talajt illeti, csodálatosmódon
nem osztotta pesszimizmusomat. A z t hiszi, hogy alapos élőmunka
után sikerrel szerepelhetnének a beográdi művészek. H a ez a dolog
őszig időszerű marad, úgy fel lehetne újítani a tervet s lehet, hogy
sikerrel meg is lehetne valósítani. Én a magam részéről lelkesen h a j
szolnám és sürgetném a dolgot, mert látom, hogy komoly, izmos mű
vészekről van szó. Szóval ha a kedv és hajlandóság nem sápad el
őszig, úgy érdemes és érdekes lenne belekezdeni ebbe a merésznek
látott kísérletbe.
M ost pedig egy kérésem lenne önhöz. A z antológia már nagyjá
ban készen áll, csupán egyes hiányokat kell kitölteni. Crnyanszkitól
például csak egy verset fordítottam, Rasztko Petrovicstól pedig egyet
sem. És mindkettőjüket értékes jelenségnek tartom s ezért szeretném,
ha illően lennének képviselve az antológiában. ¡Nagyon kérem tehát
önt, kedves uram, ha nem esik nehezére, úgy küldjön nekem egy-egy
fordításra alkalmas Crnyanszki és Rasztko Petrovics verset. Crnyan
szkitól a „Zivoit“ című van csak lefordítva. N agyon hálás lennék ö n 
nek. ha teljesítené ezt a kérésemet. És nagyon szeretném már valamivei viszonozni az ö n egyre halmozódó szívességeit.
Sok szeretettel köszönti igaz, őszinte híve
Szenteleky
St. Sivac, 1927. május 24-én.

Nagyságos asszonyom,
a kéziratot, a lapokat és szíves írását sok köszönettel vettem. Ó, én
nagyon szívesen valóra váltanám Ígéretemet, de szeretném tudni, m e
lyik este lenne kevésbé alkalmatlan látogatásom. N agyon szeretnék
néhány meghitt órát önöknél tölteni, kirajzolt program és nagy tár*
saság nélkül. Szeretném, ha őszintén megírná, mikor jö jje k és mit
hozzak magammal.
Kézcsókját és szívélyes köszöntését küldi
Szenteleky
Szt. Szivac, 1927. június 20-án.
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Gosp. M ladcii Leskovac
Beogvad, Studenáéka ul. 77.
N agyon sokszor köszönöm azt a kiváló figyelm et, azt a kedves
készséget, amit irányomban tanúsít. Mindig az adós érzését érzem,
ha önnek írok és ez az érzés fokozottan kellemetlen akkor, ha hoszszabb idő telik el válaszadásig. Sok részvéttel és aggodalommal hal
lottam azt a szomorú családi eseményt, amely ön ö k et meglátogatta.
Fájdalmas és igaztalan dolog betegnek és bénának tudnom azt az em 
bert, aki az életet avval a tiszta, pirosló életörömmel élte, amely csak
az epikureoszi bölcseknek s a rinascimento hedonista főpapjainak
sajátossága. N o de t^lán ismét fellángol ez a tiszta, derűs életöröm,
talán ismét felm osolyog a bajban, tehetetlenségben ellankadt lelkű 
iét. Higyjük és akarjuk az életet.
M égegyszer sokszor köszönöm a Crnyanszki verseket, valamint
azokat a költeményeket, melyeket Debreczeninek adott. Debreczcni
vasárnap jön ki hozzám, amikor részletesen megbeszéljük az utolsó
tennivalókat. M ielőtt azonban az antológiát végleg elrendeznők, na
gyon szeretném vélem ényét hallani egy-két névről, amelynek értéké
ről ellentétes vélem ényeket hallottam és olvastam. Adjunk-e helyet
például Hamza Humónak, N enád Mitrovnak, A nica Szávicsnak, D u
sán Vasziljevnek, Bozsidár Sztojadinovicsnak, Zs. Milicsevicsnek?
N em kérek megokolást, vagy véleményt, csupán egy igent vagy egy
nemet a nevek mellé. D e ezt is csak akkor kérem, ha ideje és kedve
van a válaszadásra.
Sok szeretettel köszönti:
Szeni elek y
St. Sivae, 1927. június 22-én.

LE S Z K O V Á C M LÁ D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Mladen Leskovac
sa postom G. V . Pomorisca, akad. slikara
Beograd, Pasino Brdo, Vinogradska 23.
A z Andries könyvek megérkeztek és sok örömös meglepetést
okoztak. A z a finom, sápadt, sóhajos melankólia, m ely erősen művészi
írásaiból felém áradt, azt a nemes ibánat-parfőm t juttatta eszembe, m ely
Leopardi, N ovalis, Jules Laforgue olvasásakor arcunkba csap. Szeret
nék belőlük néhányat lefordítani, de nem az antológia számára,
amelyben különben is szerepel már egy Andrics-vers, hanem külön,
önálló gyűjteményben. Ezért kérem ön t, hagyja még nálam egy ideig
ezt a két könyvet.
N agyon köszönöm azokat az információkat, m elyeket oly g y o r
san-és oly kim erítően küldött a kérdezett poétákról. Evvel a tájék oz
tató szívességével nagyon m egkönnyíti a szelektálást, az összeállítás
nehéz és tétova munkáját. Talán többet már nem fogom zavarni eb
ben az ügyben.
Készséggel és örömmel szerettem volna valahogy viszonozni sok
szoros szívességét, de most kellett megállapítanom, hogy az a könyv,
mely legjobban m egfelelt volna az ö n céljainak, Révész Bélának két
A d y könyve, hiányzik könyvtáramból. N em emlékszem kinek adhat
tam, így nem is tudom visszakövetelni senkitől. Pedig az egyik dedi
kált példány volt s ezért hatványozottan fáj az elvesztése. Én nagyon
szeretem a könyveim et, de gondatlan sáfárjuk vagyok; szeretem, ha
mások is élvezik azokat a szépségeket, m elyeket én élveztem s ezért
könnyen «adom olyanoknak, akik mindenképen érdemtelenek ezekre
a könyvkölcsönökre. Révész Béla könyve nagyon meleg, életszagú
•könyv, m ely azonban bibliográfiái szempontból nem jobb A d y Lajos
könyvénél, melyben talán több az adat, a külső események beszámo
lója. N em tudom, veszi-e hasznát ennek a három könyvnek melyet1itt
küldök? Ha ezenkívül a Révész-féle A d y könyvre is szüksége lenne,
úgy értesítsen egy lapon és én egy könyvkereskedés útján el fogom
azt küldetni.
Sokszoros szívességét állandóan köszöni és szeretettel köszönti
Szenteleky

Drága barátom,
szeretném, ha nem udvarias formaságnak vennéd ezeket a sorokat,
hanem megéreznéd a szavaik m ögötti érzéseket, ha kiéreznéd belőlük
a tiszta és egyszerű őszinteségét. Köszönetem et küldöm, keresetlen
köszönetemet azért a sok-sok kedvességért, azért a sok ringatós, m e
leg szóért, amelyek o ly messze s o ly magasra hintáztak el tespedt,
társtalan hétköznapjaimtól. Sok vággyal és rajongással gondolok viszsza a nálatok 'töltött időre, ezért kevésnek és szegénynek érzem kö
szönetemet, a nyűtt szavak egyform án fedik a hideg formát és a lélek
lángjait — mégis bízom benne, hogy kiérzed szavaim őszinte m ele
gét. Köszönöm tehát ezt az édes, fényes napot és fo jtott örömmel
gondolok arra, hogy görnyedt gondokon, kom or kötelességeken, a
napok hosszú fáradt füzérjén keresztül talán ismét eljutok egy ha
son/ló, verőfényes vasárnaphoz.
Kézcsókját küldi és szeretettel szorítja kezedet:
K ornél
Szt. Szivac, 1927. július 25-én.
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LE S Z K O V Á C M LÁD E N N E K , BELG RAD
Gosp. MLaden Leskovac
sa postom Vasé Pomorisca, akad. slikara
Beograd, Pasino brdo, Vinogradska 23.
Kedves sorait sok köszönettel vettem és sietek önnel közölni,
hogy Ráde Drainactól semmi sincs az antológia tervezetben. N e v e
ugyan nem ismeretlen előttem, azonban sehol sem találkoztam v e r
seivel, s így nem is fordítottam tőle semmit. H a ö n úgy gondolja,
hogy az ő kimaradása kom oly hiánya lenne az antológiának, úgy m in
denesetre helyet szeretnék szorítani neki s ezért nagyon kérem köny
vét vagy egy-két költeményét nekem mielőbb elküldeni. Főleg azért
sürgős a dolog, mert az antológia első ívei már szedés alatt vannak
s mivel a költők alfabetikus sorrendben kerülnek a könyvbe, Drainacnak már az első vagy a második ívben lenne a helye.
Talán már .megkapta az. A d y biográfiákat. Intézkedtem, hogy a
legújabb Makkal féle A d y könyvet is kézhez kapja. A könyvek az

enyémek, de ez ne legyen akadálya annak, hogy /addig tarbsa őket
magánál, ameddig erre éppen szüksége lesz.
Sokszor köszöni gondosságát és megható figyelm ét és sok szere
tettel köszönti készséges híve
Szentel eky
S zt Szivac, 1927. július 27-én.
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Hálás és őszinte köszönetemct küldöm a gyorsan elküldött Draimac füzetekért, ö n annyira figyelm es és jóságos velem szemben, hogy
valóban röstelkednem kell, mikor arról kell értesítenem, hogy a b e
ígért A d y monográfiák csak néhány nap múlva érkeznek meg címére.
Már azt hittem, hogy rég az ö n asztalán hevernek, amikor tegnap
előtt szuboticai könyvárusom azzal a hírrel lepett meg, hogy egy A d y
könyve sincs raktáron, hanem m indkettőt megrendelte és m ihelyt
megérkeznek el fogja küldeni /az ö n címére. A külföldről érkező köny
vek sokszor egy-két hertet töltenek a vámhivatalban, innen van tehát
a késedelmezés oka, melyet, ismétlem, önnel szemben nagyon fá jla 
lok, drága jó uram.
Drainac nem kapott meg, de azért mindenesetre válogatok belőle.
Szerintem az Erotikon artisztikusabb és értékesebb, bár ez a füzet
sem fakasztott belőlem rajongást, rokonságot vagy elismerést.
M égegyszer forró hálám és baráti kézszorításom.
Szt. Szivac, 1927. augusztus 1-én.
Sz ént elek y
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÖBECSE
Leveled vétele után úgy szerettem volna vonatra ülni és H ozzá
tok menni, részt kérni aggodalomból, gondokból, félelmekből, de a z
tán beláttam, hogy utazásom mégis csak bajt és gondtöbbletet okoz.
Fanyar és hitetlen énem nem igen áraszt derűt, hitet, vígaszos bizako
dást magából, m ikor püklás, fekete árnyak ólálkodnak az estében,
talán csak fokozom a csüggedést és a hűvösödő homályt. Nem, nem
tudok most Hozzátok menni, míg jobb híreket nem kapok. Talán az
önzés is szerepet játszik ebben az elhatározásomban, de mindenesetre
attól is félek, hogy tetézem a bajt és az árnyat.
N agyon kérlek, értesítsél Laci állapotáról, különösen ha valam i
lyen fordulat áll elő betegségében. N agyon érdekel sorsa és baja.
nemcsak m ert sok rokonszenvvel figyeltem, ismergettem és közeled-

tem feléje, hanem azért is, ment ez a T i bajotok, a T i felhőtök s így
az enyém is.
Leveledből annyi melegséget érzek felém áradni. Olyan jól esik
ez nekem, aki árván és fázósan pörgetem le napjaimat, mint hideg
szürke gyöngyöket. V a e solis... egyre fanyarabbul érzem a költőkirály
igazát és ezért simogatósan jól esik tudnom, hogy talán nem vagyok
egyedül. N agyon jól esett az írásod, drága barátom és ezért nagyon
szeretném, ha megint írnál. Jobb híreket azonban, csupán szereteted
legyen a régi.
A d d át kézcsókomat és aggódó együttérzésemet.
Sok szeretettel ölel
Szt. Szivac, 1927— V I I I — 12.

K ornél
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Drága jó uram, levele vétele után rögtön íijtam Pestre Rózsa M ik 
lósnak, A H ét volt szerkesztőjének, a Művészház igazgatójának, n a 
gyon kedves és őszinte barátomnak. M ég eddig nem kaptam értesítést
tőle, talán nincs még otthon, de bízom benne, hogy 28-ra hazatér és
kalauzául szegődik önnek és társaságának. Ha ő nem vállalná ezt a
szerepet — ugyan a távol-léten kívül nem tudom m ilyen oka lehetne
lemondásának — úgy Kosztolányinak fogok írni, aki ugyan roppant
elfoglalt ember, de valószínűleg nagy örömmel adna ö n ö k mellé e g y
fiatal ciceronét a Pesti Hírlap gárdájából.
Mellékélten küldöm Makkai A d y könyvét, m elyről talán már ö n
is olvasott disputás írásokat.
Sok szeretettel köszönti készséges híve
St. Sivac, 1927. aug. 13.

Szenteleky
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D E B R E C Z E N I JÓZSEFNEK, Z O M B O R
N agyon köszönöm levelét és a sikerült Danica M arkovity fo rd í
tást, köszönöm továbbá az U je v ity kötetet is. Ez alkalommal — saj
nos — nem sürgetek, mert a szedés ismét elhalasztódott. Szabadkai
útam teljesen meddő volt, Fenyvest, a szerkesztőt nem találtam ott,
jelenleg Ném etországban utazgat s szeptember vége felé jön csak
haza. Lajossal, a kiadós Fenyvessel pedig nem lehet irodalmi ügyben
tárgyalni. Jelenleg egy rádió árjegyzék, egy református hibtankönyv,
négy naptár és üzleti nyom tatványok feküsznek a gépekben, ki tudja,
hogy szegény irodalom mikor jut szóhoz és betűhöz? Megrendelteim

azonban a gyüjtőíveket s egyéb híján azokat fogom szó tküldetni, azon
kívül gondoskodom a hírlapi beharangozásról is. A könyv ára 40 d i
nár lenne és számításom szerint 15— 16 íves terjedelmű lesz. A ma
gyarországi terjesztést Fenyvesék vállalták magukra, bíznak benne,
hogy a Lantos cég 300— 400 példányt helyez m ajd el Magyarországon.
Fájdalommal olvastam, hogy nemsokára talán már időszerű lesz
elutazása, őszintén sajnálom távozását, messzeségét, elmenekülését
csüggedős földünktől, közös kínjainktól. Lehet, hogy nem veszítjük el
végkép egymást, de vágyakban és mentalitásban Ön messze elhagy
s így Lassan idegenek leszünk. Bevallom, hogy ez az önző elgondolás
fáj legerősebben. Elutazása előtt okvetlen szeretnék önnel találkozni,
talán nem lesz oly hirtelen és sietős a távozása, hogy a találkozás ne
váljon valóra.
Szeretettel szorítja kezét
Szenteleky
Szt. Sivac, 1927. szept. 4.
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Drága Barátom,
sok örömmel vettem leveleidet, nagyon köszönöm a M akóról küldött
Reményik kötetet is. A versekről még beszélni szeretnék véled, gyen 
géknek és patéitikusoknak érzem őket.
Utazásról sajnos, egyelőre nem lehet nálam szó, kis húgom álla
pota annyira rosszabbodott, hogy nem merem őt itthagyni anyámmal
egyedül s ezért lehet, hogy szabadságomat később, talán télen veszem
ki s ismét délre megyek,talán Szicíliába, vagy Tuniszba vagy Ciprus
szigetére. íg y tehát — ha nincsen ellenetekre — szombat este nálatok
lehetek. N agyon szeretnék veletek beszélni, kis életet, melegséget
érezni magam körül, hallani és élni a ti életeteket és emlékekkel vagy
tervekkel tölteni meg ikoldustairisznyámat. Élénken sajnálom, hogy
nem vár már többé meleg, méla tiszai este, de cserébe többet k a p 
hatok belőletek.
Ha nem írok, úgy minden bizonnyal jövök szombaton.
A d d ig is kézcsókomat küldöm és szeretettel ölellek
K orn él

ósziváci könyvtárszobában

1932-ben, a nagybecskereki Ezüst Tulipán átvételének napján
(Draskóczy Ede dr. felvétele, Ó b e c se )

Drága jó barátom,
jóllehet tudom, hogy ezt a levelet nem ikajpod kézihez egyhamar, mégis
írok N eked, m ert írnom kell N eked, mert nem tarthatom visszafojtva
azt a sok buzogós, rajongós köszönetét, m elyet nagy és megható
együttérzésedért kell mondanom. Ú g y a magam, m int anyám és hú
gom nevében sokszor, hálásan, sok szeretettel köszönöm nagy, őszinte
s épen ezért végtelenül jóleső részvéteteket, am ellyel nagy, riadt fá j
dalmunkban felkerestetek.
Kézcsókját küldi és tiszta, testvéri szeretettel ölel
K ornél
Szí. Szivac, 1927. szept. 20.
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Drága jó barátom,
mikor tegnap húgomat és kisfiát kisértem el Zomborba, ahonnan to
vább utaztak Pécsre, Kerényen a szem bejövő zom bori vonatban m eg
pillantottam profitodat. A z egész csak néhány pillanat volt, a ti vo n a 
totok mindjárt tovább indult s nemsokára már kételkedni is kezdtem
a fel fehérlő profil igazságában.
M a érkezett zágrebi kártyád igazolta a tegnapi látományt. Csak
ugyan te voltál és 'ti voltatok az ellenvonatban s m ost olyan fájdal
mas elgondolni, hogy üdvözlő m osoly és mozdulat nélkül haladtunk
el egymás mellett.
Sokszor, szeretettel köszönöm azt a sok, szíves rámgondolást,
amelyek szelíd, pihenős visszaálmodásoknak voltak kiváltói. N a gyon
szeretnék részleteket, friss reflexiókat hallani az útról, talán ha jö v ő
vasárnap, illetve szombat este Becsére utazom, nem leszek alkalmat
lan. A d d ig mindenesetre 'kapok hírt és beszámolót tőled s remélem,
hogy nem riadnak akadályok hozzátok-utazásom elé.
Forró barátsággal és ragaszkodással ölel, a hölgyeknek kézcsókját
küldve, öreg barátod
K orn él

Valahányszor ‘t őletek jövök, mindig az a vádaskodó, bosszantó
érzés szegődik utitársamul, amely azt ismétli karcol ga tó nyikorgássá],
hogy semmit sem adtam magamból, fanyar és unalmas voltam, sőt
valószínűleg hálátlan is annyi szeretettel és ke dv ességgel szemben.
Ennek beismerése mindig fáj, de azért bizonyos vagyok benne, hogy
legközelebb hasonló vádak fognak nyikorogni visszatérő vonatom
tengelyeiben. Oka mindennek örök zárkózottságom, gondolat- és érzésvirágaimiat zártan, préseken cepeltem magammal, mint csomósán
összekötött, hervadtszagú herbáriumot. Ha pedig néha ki akarom
nyitni ezt a fakó, ájult virággyűjtem ényt, mozdulatom suta és ügyet
len, úgyhogy ¡magam is jobb szeretem, ha nem kell a herbárium k i
csomózásával vesződnöm.
Bocsássatok meg ezért nekem és mentsetek fel az adós nyűgös
érzéskomplexuimától. Én is szeretnék adni nektek, többet adni, mint
amennyit ti adtatok, de ki tudja, mikor hántom ki lelkem az örök
isolation-ból, m elyet társtalian és vigasztalan hétköznapok kövesítet
tek köréje.
Remélem nálatok ellmult már minden gond és aggódás. M inden
esetre írjál a kis Duckó állapotáról, mindenkor részt kérek minden
bajból és b o rú b ó l.. .
Rátok gondolásomat, kézcsókomat küldve
igaz szeretettel ölel öreg barátod
K orn él
S z t Szivac, 1927. okt. 22.
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Dárga barátom,
már Szabadkától Zom borig elolvastam a darabodat és Zom bortól Szivacig formáltam hozzászólásomat s hogy mégis csak most küldöm
vissza a kéziratot, ennek oka profán, nyűgös életem, mely nem igen
enged gáncs-tálán, csendes félórákat a veled való beszélgetésre. A z a
tény, hogy darabodat nem tudtam leitenni a fáradt, vonatzakatolős
éjszakában jele annak, hogy a darab tele van feszüléssel, a nyugtalan,
fordulatos s mindenképen drámai cselekvény feszesen hozzáköti az
olvasó figyelm ét és érdeklődését. Vonalvezetésed egyszerű, de bátor
és biztos. Szinte csodálnám kell, hogy milyen egyszerű eszközökkel,
jóformán minden dikció, minden haításkercsés nélkül tudod nemcsak
¡3 feszült érdeklődést fenntartani, hanem a mély, színpadi hatásokat
is kicsiholni. A felépítésben, a szerkezetben lényeges hibát vagy ki-

vetni valóit a legszigorúbb szemmel sem találtam, a második felvonás
is inkább szcenikai, mint dramaturgiai szempontból kifogásolható. A
nagyobb tömeg uccai szerepeltetése ugyanis széthúzza a belső törté
netet, az intim hatásokat s talán csak az utolsó jelenetben szabadna
szerepeltetni a tömeget, amikor a csók elcsattan és a villany felgyúl.
A z alakok elevenek és teljesek, egyedül Kálmán rajzában látok némi
hiányt vagy bizonytalanságot. Én kem ény és kegyetlen kontúrokkal
rajzolnám meg és elhagynék minden lágy szen timentálizmu st az alak
jából, így lélektanilag indokoltabb is lenne a szerelem-mérés ötlete
és érthetőbb lenne Zsuzsi feltétlen engedelmessége. Mindezeken per
sze pár rendezői toldással és főleg markáns színészi játékkal sokat
lehet változtatni. Ha beszélhetnék veled, magam is ajánlhatnék né*
hány apróbb változtatást.
Am ilyen könnyen ment a te darabod elolvasása, oly nehezen szá
nom rá magam a regényeik elolvasására. A z egyiket teljesen értékte
len írásnak tippelem, melyet valószínűleg nem kell végigolvasnom.
N agyon szeretném, ha beváltanád ¡ígéretedet s ha ellátogatnál
hozzám. N ekem nagyon jól esne egy boldog, beszélgetős 'este, amikor
»tervekkel, álmokkal és barátságoddal lennék gazdagabb.
Sok szeretettel ölel igaz barátod
Szenteleky
Szt. Sivac, 1927. — X. — 23.
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Drága barátom,
tervezgetős örömmel vártalak és kicsit fá jt lemondó sürgönyöd, noha
tudom, hogy látogatásod csak elhalasztódott s nem maradt el végér
vényesen. V ágytam és vártam néhány szót, néhány meleg, közlékeny
percet, m ellyel o ly ritkán ajándékoz meg sorsom és istenem. Anyám
különösen sajnálja, hogy nem hallhatta összehasonlító bírálatodat a
makói és szivaci konyhákat illetőleg. N o de ő is bízik, hogy legköze
lebb mégis eljössz, talán nem oly sietős programmal, mint amilyennel
most tervezted jöveteledet.
örülök, hogy nálatok minden rendben van. Jómagam az antoló
giával bajlódom még, korrigálok, bosszankodom, de remélem, hogy
jö v ő hét végén ennek is vége lesz.
Mielőbb várunk! Talán nem lesznek újabb akadályai jöveteled
nek, drága találkozásunknak s arra kérlek, hogy legalább egy estét
töltsél Szivacon, mert ez az időszak számomra a legnyugodtabb, leg
kedvesebb s legigéretesebb.
A hölgyeknek kézcsókját küldi, téged pedig sok szeretettel várva
ölel
Kornél
Szt. Szivac, 1927. november 8-án.

LE S Z K O V A C M LÁ D E N N E K , BELG RAD
Első szavam ismét bocsánatkérő. Joggal neheztelhetne rám, hogy
annyi levelét válaszolaítlanul hagytam, de részben nyűgös, profán, kenyérkereső elfoglaltságom, másrészt örökös eredmény-várásom halo
gatta az írást napról-napra. Ugyanis egyre vártam, hogy elkészüljön
áz antológia s hogy avval együtt küldhessek önnek kérést, panaszt,
tervet s örök köszönetét, azonban az antológia Penelope vásznához
kezd már hasonlítani: már végig ki van szedve a szöveg, már régen
kész a címlap, a tördelés is .már elkészült s mégis minden ólomlábak
kal tipeg s türelmetlenségemre újabb kényelmeskedés a felelet. A z o n 
ban a leglassúbb munkát számítva is a jö v ő hét végén készen lesz a
könyv talán fűzéssel együtt. Első dolgom lesz természetesen Önnek
küldeni egy példányt hálám és tiszteletem jeléül.
Különös bocsánatát kell kérnem cikkéért, m elyet sietve továbbitottam Fenyvesnek, m ivel azt hittem, hogy valamelyik köznapi szám
ban fog megjelenni. Ha tudtam volna, hogy Fenyves a vasárnapi
számba szán helyet neki, úgy mindenesetre magam fordítottam volna
le s akkor ö n t megkíméltem volna azoktól a bosszankodásoktól, me
lyeket a darabos, fésületlen fordítás olvasása okozott. N agyon röstelfem ezt a nehézkes fordítást, melyet talán Mikes Flóris végzett a tőle
m egszokott unalommal, főleg azért TÖstellem, m ert önnek fordítással
tartozom s most lett volna alkalom, hogy az ö n gondos, fáradságos
munkáját viszonozhattam volna. D e én siettem és meggondolatlan
voltam. Bocsásson meg érte, jó uram, vagy pedig adjon alkalmat,
hogy jóvátehessem mulasztásomat és írjon egy cikket — bármiről
szólhat — a B. N . számára, m elyet művészi gonddal fogok átültetni
— és akkor kevésbé fogom magam adósnak érezni önnel szemben.
Fenyves nagyon szívesen vesz ö n től bármilyen írást és én könnyítek
a lelkiismeretemen, ha önítől fordíthatok.
M ellékelek egy csomó A d y vers-címet, m elyet sietve kiválogattam
a fordítás céljaira. Vélem ényem szerint 30-nál több verset nem kel
lene összegyűjteni a szerb A d y kötetben, mert az már fárasztó és
felesleges dolog lenne. íg y hát önnek is válogatni kell az én válogatottaim közül, sőt a kívül állók közül is egyéniségéhez és hajlandósá
gához mérten. Beszélt már M anojlovittyal erről a dologról? N agyon
érdekelne minden tervezgetés és elindulási-akarás, hálás lennék, ha
ezekről beszámolna.
Legközelebb már az antológiát küldöm. A d d ig is sok szeretettel
és baráti kézszorítással köszönti
Szenteleky
Szt. Sivac, 1927. november kilencedikén.

Drága, jó testvérem,
magam akartam jönni, még szerdáig hittem és reméltem is, hogy
jöhetek, de csütörtökön már láttam, hogy minden hiába, a vágyott,
v.igaszos becsei üt megint elhalasztódott s most tovább taposom a sziváci sarat és messzeségekről álmodom, mint kalitkás madarak. Orvosa
dolgaim is fullasztóan feldagadtak, azonkívül öt rossz regényt kap
tam, melyek a B. N . pályázatára érkeztek be (csupán az öt legjobbat
küldték s így el se tudom képzelni milyen rosszak lehetnek az el nem
küldöttek!) s melyeket három nap alatt kellett végigolvasnom, véglB
egy hosszú szerb írás a Politika szerkesztőségének (erről majd szóval)*
egy francia fordítás és néhány sietős levél a Bazsalikom ügyében —
ezek szívták és falták föl időmet, úgyhogy alig maradt pár pihenéses
percem nappalban és éjszakában. M ost még két novellát kell írnom
s néhány levelet, de remélem, mindezzel elkészülök szombatig, ami
pedig az orvosi munkát illeti, egyszer arra a kényelmes álláspontra
helyezkedem, hogy van még négy orvos Szivacon rajtam kívül. Szó
val hiszem és boldogan tapsolom magamban: szombaton, december
harmadikán nálatok leszek. N álatok leszek és beszélhetek veled és
nem lesik nyűgök, sürgetős szavak és írások pihenésre csent percei
met, szabad leszek, mint rózsásarcú kisdiák, aki elhagyja az iskolai
kalodát, ahol a Kötelesség ráteszi kezét, szorító, hideg bilincseit tag
jaira, tekintetére, gondolataira.
Leveled óta nagyon nyugtalanul vágyom a veled való találkozást.
N agyon nyugtalanítottak levelednek első sorai, amelyekben viharok
ról, bajokról, harcokról írtál. Ezek elgondolása fáj nekem, féltelek
téged és titeket, hiszen minden harcban lehet sebeket kapni, amelyek
nek lehetősége, puszta, sablonos elképzelésié is csúnya és elkomorító.
D e talán én is ott állhaltok m elletted a viharban, talán segítségedre
lehetnék, hiszen kettő mindig több m int egy — ahogy a prédikátor
Salamon mondja. A vágy s az Ígéret azonban még messze jár, jö v ő
szombatig még hét nap születik és hót fog meghalni, ezért kérlek, ha
kell, úgy írjál nekem addig testvéri őszinteséggel és bizakodással.
Szeretném, ha komolyan számítanál rám harcban, viharban, csüggedésben. Ha mindjárt gyenge is a barom de mindig segítségére siet a
tiédnek a nagy küzdelemben az. örök Jó és az örök Igaz után. Bízzál
bennem és bármikor, amikor szükségét látod, kérd, követeld testvéri
jogaidat.
Szombaton én is kéréssel jövök. H a idő lesz s ha hajlandóságtokkal1találkozom, úgy egy drámai írásomat szeretném felolvasni és
szeretném annak további sorsát megtanácskozni veletek. D e csak ak

kor, ha fontosabb szó, jelentősebb gond vagy gondolat nem kér időt,
figyelm et, ítéletet tőlünk.
A n yám sajnálkozását küldi. Szeretne már nálunk látni az ebédlőasztalnál, ón meg egyre ígérem a te nevedben is.
Kézcsókját küldi és sok szeretettel ölel
K orn él
Szt. Szivac, 1927. nov. 26-án.
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L E S Z K O V Á C M LÁ D E N N E K , B E L G R Á D
Lapját sokszor köszönöm, drága jó uram és türelmetlenül várom
a cikket, no meg a Knyizevni Glasnikbam m egjelenő Bazsalikom k r i
tikát. N e haragudjon, ha egyúttal szívességre kérem. Ugyanis nem tu
dóm T o d o r M an ojlovity címét s ezért ö n t kérem meg, hogy továb
bítsa neki a mellékelt Bazsalikomot. N e nehezteljen meg ezért, bízom
benne, hogy nem okoz önnek kellemetlenséget va gy bosszúságot, ta 
lán személyesen is átadhatja a könyvet és beszélhet róla M anojlovittyail. írását várja és sok szeretettel köszönti
Szenteleky
Szt. Szivac, 1927. dec. 16.
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DR. D R A S K Ö C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
M ár napok óta készülök írni neked, de sürgős, hajszoló®, halaszt
hatatlan dolgaim mindig kifricskázzák a tollat kezemből, mikor neked
szeretnék szavakat és gondolatokat küldeni. Most, hogy leveledet o l
vasom, némi leilkiismeretfurdalás is kínoz, mert mégis csak szebb, il
lőbb és testvéribb lett volna, ha én kerestelek volna fel írással ágyad
ban, fanyar, fénytelen hangulataidban. És így elkésve, bűnbánóan,
heves és hűséges aggodalommal kérdezlek: hogy vagy? van-e még
lázad, panaszod, nyöszörgős hangulatod? Kérlek komolyan és őszin
tén válaszolj erre és válaszaid ne legyenek kurták, kelletlenek, mert
engem nagyon és mélyen érdekel a dolog.
Hazaérkezésem u/tán másodnap írtam Im re Kálmánnak, elég rész
letes és tárgyilagosnak tetsző áttekintést küldtem sivár, szegényes
irodalmi viszonyainkról. A dráma kiadásáról is kérdezősködtem
M indeddig nem kaptam választ tőle s karácsony előtt nem is várok.
A N ép k ör nagy ünnepe melegen érdekel. Mindenesetre szép
lenne impozáns, de nem «túlnagy és fárasztó keretet adni ennek a nagy
napnak. A reprezentatív Helikont összeállítani, sajnos roppant nehe
zen lehetne: vagy senki sem kapna helyet, vagy minden műkedvelő -

nek szerepet kellene adni. Ilyen seregszemlekor látjuk csak igazán,
milyen szegények is vagyunk mi kultúrért ékekben, kom oly tehetsé*
gekben. A k i írószámba1jön, az rossz előadó, vagy semmi reprezenta
tív értéket nem képviseli. Egyedül Szántó Róbertét ajánlanám mint
szónokot vagy mint szavaiét (d e nem mint előadót!) Értékesebb mű
kedvelő színészt vagy muzsikust sem Zomborban, sem Szabadkán
nem ismerek. Talán Becskerek tudna valakit adni. N e m tudom, m i
lyen műsort tervezel estére? A z est mindenesetre tarka legyen, de
tarkaságában is ünnepélyes. A z t se tudom, lehetne-e színpadot felál
lítani a N ép kör helyiségében? És m ég sok kérdésre szeretnék választ
kapni, m ert csak így tudnak gyökeret verni a tervek s a futó ötletek.
Idő dolgában nagyon rosszul állok: munkám sok van s amellett
örök, epekedő Lázárja maradok az Időnek. Karácsony előtt semmiesetre sem jöhetek, egyszer Zom borba kellene mennem a szabadsá
gom miatt, egy napon -meg Szabadkára, így Becse sehogyan se kap
hat helyet sietős napjaim és útaim közepette. N o de talán nektek
se lenne kellemes most utazási készülődésben, ajándék gondokban.
Nagyon köszönöm a makói hívást, sok kedvvel és örömmel fogadnám
el, ha nem készülnék -messzebbre hamarosan. Igazad van, illene Sze
gedre is mennem s talán egyszer nyáron útrakelhetnénk együtt, mint
két mölniárlegény a biedermaier fametszeteiben. A Maros felé men
nénk s talán eljutnánk Makóig is, ahol biztosan tudom, hogy hívoga
tó®, pubapelyhes otthonra találnék. Olyan szép őrizgetni, babusgatni
ezt a tervet, mint gubót, m elyből egyszer csak kiszáll a pillangó.
Legyél 'egészséges, m osolyogjál, szeressél és érezzed, hogy tisztán,
melegen 'Szeretnek téged. Éljed és érezzed a Szeretet pirosbetűs nagy
napjait!
Kézcsókját küldi és igaz testvéri szeretedét
K ornél
Szt. Szivac, 1927. dec. 17.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves uram,
örömmel vettem körlevelét és a megszervez és i tervezetet. Sok r okonszenvvel állok Ön mellé és veszek részt a Kévében, amennyiben azt
valóban életre lehet kelteni. M ár ¡sok kudarcnak, el csuklásnak, csüggedésbe fúladt akarásoknak voltam tanúja és átélő je, hitem fanyar és
fáradt, mégis bízom a K éve életbeszökkenésében, mert bízom az ö n
izmos hitében és tehetségében.
Engedje meg, hogy ez alkalommal köszönetét küldjék meleg, m eg
értő soraiért, m elyeket a Bazsalikomról írt a B. N.-ban. N em elisme
rése esett különösen jól, hanem átérző és átértő meglátása, amelynek

magyarázata érzelmi életünk rokonsága vagy hasonlatossága. M indig
kellemes megállapítani vagy csupán sejteni azt, hogy az ember nem
áll árván és elszigetelten érzelmi birodalmában.
Szívélyesen, szeretettel köszönti ö n t
Szenteleky
Sztári Szivac, 1927. december tizenkilencedikén.
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
M ég m indig innen keltezem levelem nyűgös, pulya, hajszolós hét
köznapok közül, pedig 'már úgy szeretnék menekülni, messze lenni,
gondtalanul tervezni a cőte d ’azur partján, kis hotelszobában, m elyet
széppé és naggyá varázsolt a N a g y Költő, aki arra bolyongott valaha
Léda asszonnyal. Egyelőre a helyettesítéssel van baj. Szász kollégám
már féllábbal nincsen itt, megválasztását senki sem veszi komolyan,
a választás időpontját azonban még senki sem tudja. íg y egyelőre
várnom kell valami pozitívumra, nehogy visszasürgönyözzenek vá
gyott, hedonikus napjaim »társaságából.
N agyon, nagyon' jól esett, hogy gondoltatok rám odaátról, a túlsó
partról, a vidám, villogó gyertyák fényéből. Rám görnyedt, árva esték
borultak, az emlékezés sápadt, szegényes mécseseit gyújtottam
meg a setét vigasztalanságban és a hideg, szomorú, falusi fény
ben próbáltam megvilágítani az ünnepek visszatérő határköveit. V igaszos, m osolygós dolog volifc tehát köszöntéstek és rám-gondolástok, ha
tehettem, sokszor lopództam hozzátok, azokba a tiszta, lágy, g yer
meki öröm ök közé, m elyek elszöktek mellőlem már régen mint vénülő
dáma m ellől a gavallérok.
Sok örömmel s élvezettel olvastam karácsonyi cikkedet. N agyon
szép és nemes írás, nagyon jó írás s a jó t nemcsak stilisztikai szem 
pontból értem. Bátor, boldog, fölényes írás, m ely csak a szeretetben
hisz. N a gyon jó l esett, hogy találkoztam V eled ebben a cikkben. M ég
el fogom kérni a N o v o Vrerne cikkét is, hogy magos és finom íráso
dat igazán értékelhessem.
Bánt, hogy a régi rultságok hangosabbak és csúnyábbak lettek.
Sokáig avval vigasztaltam magam, hogy talán már minden halkulóban van, talán már lényegtelenné is törpült a hervadó hónapok távla
tában. Fáj tehát, hogy az ellenkezőjéről írsz s nagyon kérlek, próbálj
elfordulni tőle és más valam it keresni, ami betöltené tennivágyadat,
cselekvésedet. A /Népkor jubileuma éppen jó és szép m ezeje a vigaszos keresésnek. Sosem a vigaszt kell keresnünk, hanem a jót, a szé
pet, az eszményt, a napfényt, azt ami túl és kívül van a mának éle
tén, ami felette van életünknek. És vigaszunk mindig a keresés.

Ha eljövök Becsére, úgy mindenesetre beszélhetünk a N ép kör
nagy ünnepéről. Sok ötletem van, de még több kérdésem a lehetősé
geket illetőleg, hogy meddig nyújtózkodhatnak a tervek, hol ü tk öz
nek a megvalósíthatatlanba? E vvel azt is elárultam, hogy készülök
Hozzátok, nagyon szeretnék beszélni Veled. Valószínűleg két szom 
batot még ezen a tájon töltök s most csak azt szeretném tudni, me
lyik lenne alkalmasabb számotokra?
•Kézcsókját küldi és T éged meleg szeretettel ölel igaz testvéred
K orn él
S zt Szivac, 1928. január 14-én.

30
DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága barátom,
ma sürgönyt kaptam Becskerekről, amelyben a Közm űvelődési E gye
sület nevében arra kém ek, hogy tartsak ünnepi előadást a 29^én m eg
tartandó Ady-estén, Én vállaltam az előadást és olym ódon gondoltam
a technikai kivitelt, hogy Becsén keresztül utazom, ha ugyan m otor
ral vagy kom pon át lehet kelni a Tiszán. Tekintve, hogy 29-ike v a 
sárnapra esik, titokban abban is bizakodom, hogy te elkísérsz erre
a kirándulásra. N agyon kérlek tehát drága jó barátom, értesítsél ar
ról, hogy keresztülvihető-e ez a -tervem, át lehet-e jutni Becsénél a
túlsó partra? Ha esetleg nem lenne út Becsén át, úgy más alkalommal
mennék H ozzátok, hogy gondolatokat, ötleteket, vígaszos terveket
váltsunk még elutazásom előtt. Február első napjaiban szeretnék útra
kelni, remélem nem lesz akadálya elhatározásomnak.
Sok szeretettel ölel igaz testvéred
K orn él
Sztári Szivac, 1928. január tizenhetedikén.
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Roppantul örülök friss és drága elhatározástoknak, bízom is
benne, hogy kedvesen, felfokozott hangulatban fog leperegni a becskereki kirándulás. Végleges tervem a következő: szombat este érke
zem Becsére, ahonnan másnap reggel indulnánk át Törökbecsére. A
déli vonattal tovább kell mennünk, hogy fél kettőre Becskerekre ér
jünk, mert a felolvasó ülés délután öt órakor kezdődik. Este társas

vacsora lesz tiszteletünkre. Másnap indulnánk vissza és én hétfőn
este vetődnék csak haza.
N a g y on várom már a viszontlátást, a beszédet, a tervezgetést, az
élményszerűséget. M indnyájatokat szeretettel köszönt öreg testvéred
K orn él
Sztár! Szivac, január huszonnegyedikén
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LE S Z K O V Á C M LÁ D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Mladen Leskovac
Beograd, Studeniacka ul. 77.
Első szavam a hosszú 'hallgatás után megint csak a köszöneté.
N em tagadom, a vallomás nem jár szégyenkezéssel, hogy jól esik az
elismerés, különösen az ö n elismerése. Lehet, hogy fordítói munkám
értékmegáliapításánál ö n a javamra tévedett a Knyizsevni Glasznik
Cilikében, mégis nagyon jóleső ez az elfogultság, Jólesik, hogy ö n é r
tékel! és -megbecsüli a munkát, a szándékot, a tisztacélú törekvést és
nem csupán az eredményt méri te nyelvészeti és -esztétikai mértékkel
M ert ha csak az utóbbi módszert választotta volna, úgy mindenesetre
kevesebb elismerést és dicséretet kaptam volna az ö n cikkében. N a 
gyon köszönöm tehát azt a megértő, szándékunkat méltányoló cikket,
de ugyancsak köszönöm, sokszor és szeretettel köszönöm azt az ön
zetlen fáradozását, amelyet a Bazsalikom ügyében már eddig kifejtett.
A z Öntől kapott címekre 'mindjárt küldtem egy-egy példányt, Deszánka Makszámovitynak is küldeni fogok, m ihelyt kapok új Bazsali
komokat, mert már sok elfogyott a tisztelet példányok közül. M ég egy
kérésem lenne azonban. Lenne szíves írná meg alkalomadtán, kinek
a ügyeim ét lehetne felhívni még a Bazsalikomra, aki esetleg a M iszao-bán ismertetné a könyvet? Tekintve a Misao elterjedtségét és
kom oly irodalmi törekvéseit, szeretném ha ott is napvilágot látna egy
cikk vagy recenzió.
Bogdán Popovity udvariasan megköszönte a könyvet, míg V ely k ó
Petrovity elégedetlenkedett levelében. Hibáztatta, hogy a két v a jd a 
sági poétát, őt és Milita Jaksityot olyan mostohán „m ellőztem ". K ü 
lönösen a Mese meghal című verset szégyelte, holott a Pécsi N apló ép
ezt a verset közölte le mutatóul, mint a legfinomabbat, a legköltőibbet a kötetben. íg y hát V ély k ótó l nem várhatok cikket vagy ismerte
tést. N em kaptam levelet Ducsitytól, -akinek Pestre küldtem egy pél
dányt. N em tudtam letört karrierjéről és szívesen küldenek neki
Beogradba egy példányt, ha valóban ott időzne. N e vegye zokon, ha
meginti arra kérem, hogy k özölje velem Ducsity címét, ha annak m eg
szerzése nem okoz fáradtságot önnek.
Mellékelten küldöm a kért verset, mivel azonban nincs több pék

dányom belőle, kéziratban vagyok kénytelen küldeni. Talán elég ol
vasható lesz. — Körülbelül egy hét múlva a cote d’azurra utazom s
remélteim, hogy onnan ráérősebb levelet küldhetek önnek. Cime-m
egyelőre San Remo, Italia, Pensiione Corvin. Sok szeretettel
Szt. Szivac 1928— II— 4.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves szerkesztő uram,
itt küldöm a kéziratokat és bocsánatát kérem a késésért, de utazás
előtt állok és sok, profán gond és nyűg akadályozott az elkészítésben
A gyűjtőiveket már szétküldöttem, sajnos, ö n már megelőzött eg y 
két helyen, ezért nem tudom, sikerülni fog-e m egfelelő példányszámot
biztosítani.
M ég csak egy kérésem lenne: nagyon szeretném, — amennyiben
nem ütközne akadályba — verseim korrektúráját magam intézni.
Sok szeretettel köszönti készséges híve
Szt. Szivac, 1928 — február nyolcadikén
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DR. D R A S K Ö C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága, jó barátom!
talán nem lesz tartós és bensőséges a neheztelésed, iha elmondom,
hogy az utolsó otthoni napok milyen csúnyán, hajszáaan rivogtak vé
gig s így nem jutottam hozzá, hogy írjak Neked. Ú tlevelem et ugyanis
egy szabadkai ügynöknek adtam át, sajnáltam a belgrádi utat és unal
masnak találtam a vízumok megszerzését. Ostoba kényelmességemel
aztán sok, sok izgalommal, kétszeri szabadkai utazással és jó néhány
száz dinárral fizettem meg. Ügynököm ugyanis megint továbbadta az
útlevelet s ez a harmadik kéz nem tudta továbbadni vagy visszakül
deni, már azt hittem, hogy elveszett az útlevelem, sürgönyök, bosszú
ságok és telefonálások után végre meghozta a posta iazt az ostoba
vörösifedelű füzetet, mely szégyene századunknak, európaiságunknak,
■emberiességünknek.
De most már, ó mily boldogság, mindenen túl Napfényországban,
Azurországban próbálom feledni múltam, sorsom, sáros hétköznap
jaim. Ma már minden messze van, minit éjszaka a déli fényességben,
a nyikorgós nyűg, a sok fanyar, fárasztó teher lehullott tagjaimról,

görnyedt gerincemről. A z első érzésem inkább a csodálkozás, mint az
öröm. N em a m egváltozott környezeten csodálkozom, hanem megvál
tozott énemen, belső vedlésemen. Könnyen, gazellásan viszem élete
met, könnyű felöltőben sétálok a tengerparton, olaszul gagyogok, a
Corrierát olvasom minden délután, elhajítottam a tegnap minden tör
vényét és tradícióját. De sajnos, visszahullik a fel-feldobott kő.
N agyon érdekelne, hogyan alakult azóta a N ép kor jubileumának
programja. Én még most se tudom, hogy mivel szerepelnék, azt hi
szem elég volna, ha csupán a darabommal járulnék hozzá az ünnepi
napló szerkesztéséhez. Különben legfeljebb a K ön yvek rovatba lehetne
beilleszteni egy kesernyés tízperces panaszt, hogy a Vajdaságban
nem olvasnak az emberek. A z t hiszem, ezt senki sem hallgatná szíve
sen s ezért legfeljebb mint színpadi szerző szerepelhetnék az ünnepi
estén. Radóval beszéltem, ő szívesen vállalja a tárcát (pláne F. G a
lambos M argit m ellett), de N ovoszel Andorra sajnos nem számítha
tunk. Súlyos bénulása van a baloldalán s mint hallottam, baja semmi esetre sem jóindulatú. Humoreszkre vagy kintom ára Fenyves is kap
ható lenne, de a lappal nagy bajok vannak, a betiltás Damoklész
kardja félelmesen reszket a M inerva feje felett s így nem igen hiszem,
hogy Fenyves könnyen és kedvvel vállalná a szereplést. Egyúttal
Fenyvesen keresztül a belgrádi államvédelmi ügyosztály figyelm ét is
felhívnád az ünnepségre, am ely szervezet most Fenyvest ellenőrzi a
legkicsinyesebben, a legkellemetlenebbül. N o de nem is kell nagyon
hosszú műsort csinálni, a közönség mégis csak elfárad, még a vá lto
zatosságban is kimerül a figyelem . Elgondolásom szerint a következő
képen alakulna az est: 1. Konféransz a N ép kör Ünnepi N apjához
(D uci); 2. V ezércikk (Szántó); 3. Versek (F. Galambos M argit); 4Tárca (Radó Im re); 5. Humoreszk (? ); 6. M űkedvelők; 7. Zene (D a 
lárda.) — Talán neked még akad újabb ötleted, am ivel változatosabbá
tehetnéd a műsort.
Sokat gondolok Rátok s noha elég nagy társaságba csöppentem
bele, mégis érzem a hiányotokat, olyan jó lenne, ha itt lennétek, mint
osztályrészesei a fénynek, azúrnak, ámulásnak és a karnevál kótyagosságának. Kézosókját küldi és igaz testvéri szeretettel ölel
Sanremo, 1928— II— 17.

Kornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves jó uram,
nagyon megörültem utánam küldött levelének, főleg azért, mert én is
már régóta m eg szerettem volna mondani vélem ényem et arról a buja
burjánzásnak indult dilettantizmusról, mely nálunk az utóbbi időben
talán el fogja nyelni azt a kevés értékesebb irodalmat, m ely a V a jd a 

ság szikes földjéb ől kisarjad. Először — z—s urat szeretném elintézni,
akinek tehetség'telenségénél úgy látszik csupán tény megmásító m e
részsége nagyobb. — z— s úr többször járt már nálam, még többször
küldte el írásait s én minden (alkalommal megmondtam, hogy teljesen
tehetségtelennek tartom. Igaz, hogy ezt udvarias formák között tettem
s talán ezt értette félre — z— s úr s talán patologikus öntulértékalése
vezette őt arra, hogy udvariasságomat ilyen vaskosan fólremagyarázta.
Eddig bizonyos részvéttel néztem szánalmas tehetség-szegénységét,
de úgy látszik — z— s úr nem érdemel kíméletet.
A B. N.-ról írt vélem ényét mindenben aláírom. Csakugyan na
gyon szomorú az a sok silány, vértelen, unlalmas és erőtlen írás, ami
vasárnapról-vasámapra a kövér újságot megtölti. Sajnos, nekem
semmi befolyásom sincs a szerkesztésre és kicsit kedvtelen is vagyok
arra, hogy harcot kezdjek a kiskorú kókharisnyákkaJ, a költővé ütött
tehetségtelenekkel, akik — tekintve, — hogy a nagytőke protektorá
tusát élvezik — mégis csak erősebbek mint mi. Épen ezért nagyon
nagy örömmel olvastam újabb akarását és nagyon szívesen támoga
tom azt. Legyen o ly jó, küldje el az első két-három számot ide, m ert
március közepéig itt maradok, illetve ide fogok visszatérni apróbb k i
rándulásaimról, amelyeket Azurország partjain csinálok. Olyan g y ö 
nyörű itt a Got-e d’AzurHÖn, annyi a napfény, az arany, az élet s úgy
fáj, hogy vannak fáradt emberek, görnyedt gondok, fanyar facsargós
hangulatok, alattomos felhők ott, ahová nekem is vissza kell mennem.
M ég egyszer ismétlem: mindenben ö n m ellett vagyok a tisztító
harcban és az új elindulásban. Szeretettel köszönti
hűséges híve
Sairremo, 1928. II. 21.
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L E S Z K O V Á C M LÁ D E N N E K , BELG RAD
J U G O S L A V IA
Gosp.
Mladen Leskovac
knjizevnik
BEOGRAD
Studenactoa u. 77.
Sok, szives köszöntését és meleg rágondolását küldi Azurországból, Napfényországból
Sanremo, 1928— III— 4.

Szenteleky

Gosp. Lajos Fekete, saradnik „Délbácske“
Jugoslavia
N Ö V I SAD
Backa
Igen tisztelt uraim,
levelére készséggel válaszolhatom, hogy elvben szívesen ■támogatnám
a H id törekvéseit, mint minden tiszta, nemes, összefogó szándékot.
H ogy azonban végleges és gyakorlatias választ is küldhessek, szüksé
gesnek tartom, hogy a Hid egy-két számát megismerjem, annak szel
lemét, szerkesztési irányát tisztán lássam, ezért arra kérem, szíves
kedjék néhány számot polgári címemre (Dr. Stankovic Kornél, Stari
Sivac, Baéka) küldeni, ahonnan majd Utánam küldik őket.
őszinte tiszteletét küldi
Sanremo, 1928— III— 4.
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága, jó barátom,
ismét itthon hidegben, ködben, kopár fák és még kopárabb lelkek k ö 
zött. A z ólmos ég, a sok nyűg és haj szol ós kötelesség ráfekszik a 'tel
kemre a derűs, azuros, gondtalan sanremoi napok u'tán és ebben a
csúnya, fanyar vigasztalanságban a T e kezed az egyedüli megnyugtatós, vigiaszos jelenség. Köszönöm Neked, hogy m ellém álltái, boldo
gan, gazdagon köszönöm. N em annak tudata részegít meg, hogy az a
suta muja támladó tegurult a lejtőn nagyhangú vásári fegyverzetével,
hanem az, hogy van valakim, aki mellém szegődik, aki gondol rám,
aki érzésben, gondolatban a testvérem. Nagyon, nagyon jól esik ez
ebben a határtalan sivárságban, ebben az élettelen kopár didergésben,
s ezért hálás szeretettel szorítom kezedet, mely vigaszt és reményt
tudott adni döbbent, dermedt jelenemnek. N agyon szerettem volnla
személyesen megköszönni jóságod és együttérzésed, azonban oly tö
mege a munkának szakadt a nyakamba., hogy erről a vágyott találko
zásról legfeljebb jö v ő vasárnap tehet szó. A d d ig azonban írjál magad
ról, a -tiéidről, a Népikörről és mindenről, ami körülötted történt. N a
gyón vágyom a szavad, ha mindjárt papíroson, meredten, színtelenül.
Kézcsókját küldd és Téged ujjongós testvéri szeretettel ölel

Kedves jó uram.
mellékeken visszaküldöm a Debreceni Szemlét, melynek átlap ozása
ritka örömömre szolgált. Sose hittem volna, hogy a magyarországi
vidék ilyen nivós és kom oly lapot termeljen, nagyon köszönöm, hogy
megismertetett vele és kérni fogom, hogy a jövőben is, természetesen
azit a számot, amelyben az ö n ismertetése megjelenik, küldené el ne
kem és mindenkor hűségesen és sok köszönettel fogom önnek vissza
küldeni.
Mellékelek még egy novellát a H id számára.
Szeretettel köszönti és melegen szorítjla a kezét
Szt. Szivac, 1928. ápr. 5.
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FE K E TE L A J O S N A K , Ú J V ID É K
Kedves, jó uram,
köszönöm leveleit, figyelmességét, az U j Aurórát és minden felém
forduló jóindulatát. Ú g y látszik, divatba jöttünk s bár ennek sok k e l
lemetlen következm énye lehet, de egyúttal az az előnye, és építő
ereje, hogy közelebb kerülünk azokhoz a társakhoz és testvérekhez,
akik ha nem is mentalitásban, de sorsban és szándékban sokkal köze
lebb állnak hozzánk, mint a pestiek. M i tisztán csináljuk a poézist,
az írást, nincs közönségünk, nincs könyvpiacunk, szóval spekulatív
szándékok és közönség-előitéletek nem befolyásolnak az írásnál, ön
magunkat adjuk s bennünket nem formál ia kiadó Ízlése vagy az o l
vasóik kivánsága. Nemes, szomorú és szegényes sors ez, amely talán
ugyanilyen Romániában, mint Csehszlovákiában. Ez a közös sors m in
denesetre megértőbbé tesz bennünket egymással szemben s ezért na
gyon helyénvalónak tartom, ha mi, „másarcú m agyarok“ összefogódz
kodunk az örökkön közönyös, felületes és megnemértő Pesttel szem 
ben.
Éppen ezért szívesen látóik minden olyan törekvést, m ely bennün
ket, elszakadtaikat összefog, de ennek a törekvésnek okosnak és meg
értőbbnek kellene lenni. N em tartom helyénvalónak, hogy olyan em 
berek írnak rólunk, akik teljesen járatlanok az itteni irodalmi viszo
nyokban, avagy felületes tájékozottságukat elfogultságukkal próbálják
kiegészíteni. Ha (a H id ilyen ism ertető ¡arcképsorozatot akarna lek ö
zölni rólunk, azt csak itteni ember írhatja és szerkesztheti. Én vállal
nám ennek megírását, de nem egyedül. Ugyanis sokan vannak a felm

soroltak közül, akiknek nem ismerem egész oeuvre-jét s így nem
mondhatok átfogó vagy hiánytalan Ítéletet róluk. Szívesen vállalnám
Borsody Lajost, Csuka Zoltánt, Debreczeiűt, G ergely Boriskát, M ilkó
Izidort, N ovoszel Andort, Riadó Imrét, Szántó Róbertét, de a -többi ékről csak félve és bizonytalanul írnék, önnek például cs»ak hat-hét
versét olvastam eddig, azokat is elszórtan, hosszú időközökben, így
tehát értékmegáilapításom nagyon hézagos lenne önről, amit semmiesetre sem szeretnék. A z t se tudom m ilyen hangú és formájú legyen
az ismertetés; szigorúan tömör, lexikális stilusú, avagy el szabad-e
kissé pepecselni a lelki portré melegebb színfoltjainál? Szentimrei
arcképsorozatából egyet sem ismerek, így stílusát nem ismerem. N oha
nem szeretném őt szolgai módon u'tánozni, mégis szeretném ismerni
a keretet, amelyben egy-egy portrét elhelyezni lehet. H a lenne egy
ilyen Szentimrei-arcképe, úgy legyen o ly jó és juttassa el hozzám. A
teljes arcképsorozatnak összeállítását azonban ö n re hárítom. A ma
gam részéről szeretném, ha többen vennének részt annak megírásában
és -nagyon szeretném, ha a sorozatból nem hiányozna Farkas Geiza
portréja.
A z U j A urórát még gondosan átlapozom s azután visszaküldöm
önnek. Okvetlenül írok róla a B. N.-ban. A Debreceni Szemle Bazsa
likom kritikája természetesen élénken érdekel s ezért megint csak
arra kérem, hogy azt is küldje el címemre, Ígérem, hogy becsülettel
visszaküldöm. M inthogy levelében ne-m tett említést róla, ne vegye
zokon, ha felteszem a kérdést: megkapta-e a múltkor küldött D eb re
ceni Szemlét és a benne levő novellám at?
Tiszteletét és meleg köszöntését küldi
Szt. Szivac, 1928 — április huszonhetedikén

Szenteleky.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves jó Csuka uram,
mellékelek ismét egy fordítást az Idegen kölfők állandósuló rovatába.
H a ez -a rovat némi érdeklődésre tart számot, úgy szívesen adom le
akár hetenként is francia, olasz, német, szerb s esetleg orosz fo r d í
tásaimat némi bibliografikus bevezetéssel.
M ég valam it szóvá kell tennem ö n előtt s ez a B. N . legutóbbi
szép K é ve beharangozása, melynek végén a „névszerinti*4 felsorolás
ban a költők egy része, köztük jómagam is kimaradt. N agyon szeret
ném, ha nem hinné rólam, h ogy hiúság és kicsinyeskedés diktálja
most mondanivalómat, hiszen számomra nem jelent sokat a Kévében
való szereplésem, Barna Klári és Földi Ilonka társasága nekem nem
kellemes és nem megtisztelő. Debreczeni itt járt nálam, mentegette a

hiányos felsorolást, ami engem akkor még igazán nem bántott. M a
azonban a K éve (két előfizetője szóvátette előttem e z t a hézagos n év
sort oly ostoba, sértő kommentárokkal, ami határozottan bosszantott.
A z egyik a vva l fogadott, hogy ő csak az én kedvem ért fizetett elő s
ha én nem szerepelek, úgy nem veszi át a könyvet, mert a Barna K lá 
rikra nem kiváncsi. Megnyugtattam, hogy tévedésről van szó, de ő na
gyon kételkedett ebben s azt jósolta, hogy a tehetségtelenség fron tjá
ról fog még támadás érni, sőt talán Dietrich M iklós intrikus keze
m ozgatja megint a kulisszákat. Hiába volt minden kacagó tiltakozás,
gyanúját nem tudtam eloszlatni. A liberális egyházi férfiú, a Kéve má
sik előfizetője iis elolvasta a hézagos névsort, ő sajnálkozva mutatott
rá az igazi okra: a zsidók kiszorítanak, mert keresztény vagy! fa n y a 
rul nevetek és tiltakozom, ő azonban hiszékenynek deklarál és m eg
ismétli faji aggodalmait. Ezek az egyszerű, szűk látószögükbe szorult
embereik a -maguk módján értelm ezik a „névszerinti“ felsorolás h éza 
gosságát, ezen tulaj doniképen semmi csodálkozni való nincsen. A kel 
lemetlenség ott kezdődik, hogy ezeknek a jámbor, szűkfejű emberek
nek alkalom adatik az értelmezésre, a magyarázatkeresésre, N agyon
bérem tehát ö n t kedves kartársam, a jövőben ne engedjen ilyen hiá
nyokat a beharangozó írásokban, m ert a kommentárok, amelyeket a
kifelejtett nevekhez fűznek, csúnyák és károsak nemcsak ön re nézve,
hanem az egész vajdasági irodalomra. Ha azonban a nevem k ife le j
tésében célzatosság vagyis titkos óhajtás lappang, am elyet talán ö n
is honorálna, én nagyon szívesen félreállok, nehogy ünneprontó le 
gyek. Ismétlem, nekem nem fájna a K évéből való kimaradásom, m eg
állóik én. a magam lábán is, elballagok én magányosan is a magom út
ján és semmi esetre sem venném zokon, ha ö n ezt a kívánságát egy 
szerűen és őszintén közölné velem. Remélem, hogy azért a kettőnk
közötti szívélyes viszony továbbra is fennállhatna, én továbbra is na
gyon szívesen támogatnám az ö n tiszta, rokonszenves törekvéseit és
célkitűzéseit akár munkámmal, akár távolmaradásommal.
Szeretettel, -meleg kézszorítással köszönti
Szenteleky
Szt. Szivac, 1928. április harmincadikán.
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D E B R E C Z E N I JÓZSEFNEK, Z O M B O R
Kedves, jó Debreczeni uram,
itt küldök egy verset és a K is Kávéházat az Ú jság számára. Sajnos
nem tudnám hamarosan legépelni, ezért küldöm már most el önnek,
talán valam elyik kisasszony elvégezné a lemásolást az én számlámra.
A z t semmiesetre sem szeretném, hogy ö n végezze ezt az unalmas
munkát, m ikor o ly drága és szűkös az ideje. A fényképet remélem

hamarosan utánakü ldhetem. Csupán arra kérem még, hogy magát az
ujsá'glapot küldje majd vissza nekem a lemásolás után, mert ez a z
egyedüli példányom belőle.
A vasárnapi K éve kommünikének hiányos névfelsorofós'a o ly csú
nya magyarázgatásra és találgatásra adott alkalmat, hogy emiatt írnom
kellett Csukának is. N ekem ugyanis a Kévében való szerep Lésem az
egyre szaporodó Barna Klárik miatt cseppet sincs Ínyemre s tetejéb e
még ilyen sajnálkozó 'magyarázatokat kell zsebre vágnom: K i fognak
felejteni, mert nem vagy zsidó! Valószínűleg D.ietrich kiintrikált a
K évéből! stb. Hiába ostobaságok ezek, nem tudok felettük közön yö
sen napirendre térni. Semmiesetre sem szabadott volna ezeknek a
jámbor, találgatós embereknek alkalmat adni ilyen csúnya, mafla és
goromba találgatásokra. Legszívesebben venném, ha nemcsak a „n év
szerinti“ felsorolásból, hanem magából az antológiából is k ifelejte
nének.
M ellékelek még egy beszámoló írást a pozsonyi U j A u rórá ról s
kérem ön t, helyezze el azt a vasárnapi mellékletben.
Sok szeretettel köszönti öreg barátja
Szcntelekv
Szt. Szivac, 1928. — IV . — 30.
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÖBÉCSE
M ár hetek múltának el, hogy nálunk jártál, de azért még nem
jutottam hozzá, hogy beszélgessek Veled. Talán nem is mondom he
lyesen, m ert nagyon sokszor beszélünk Felőled anyámmal, ha m eg
magam vagyok, úgy többször kérdezlek, vélem ényedet kérem, mit
szólsz ehhez, vagy ahhoz és T e néha még válaszolsz is nekem. A z
íráshoz azonban csak most jutok, csak most köszönöm meg szép.
símogatós soraidat. Még egyszer mentenem és magyaráznom kell azo
kat a sértő és csúnya körülményeket, m elyeket sehogyan sem tudok
suta, ¡hajszolt életemből teljesen kiűzni, melyek unalmassá, sőt talán
nyűgössé is tették szivaci napjaidat. Ha itthon vagyok, úgy sohasem
vagyok teljes ura az időmnek, a kötelességek elől nem csukhatom be
ajtómat, így a legdrágább vendégem is egyedül marad, unatkozik és
megbánja eljövetelét. M ióta kedves kishúgom elment, senki sincsen,
aki elűzné a vendég unalmát, jó anyám már fáradt és öreg, figyelm e
lankadt, észrevevése a látásával romlik, ítélőképessége szomorúan hézágos. úgyhogy az ő társasága nem jelent üdítő időtöltést. Fáj az,
hogy bár tudatában vagyok otthonom ásítós unalmának, nem tudok
tenni ellene, de hatványozottan fáj ez V eled szemben, aki annyiszor
szereztél nekem kedves, friss becsei napokat, m elyek m ég mia is visz
szazsongauak emlékezetemben. M ost csak arra kérlek, hagyd és fe-

ledd el a szivaci unalmat és ne engedd, hogy az közénk telepedjen
és eltávolítson* egymástól.
N em tudom, hogyan állsz az özvegységeddel, de ha még mindig
az lennél, úgy titkos tervem lenne Veled. Én ugyanis nagyon szeret
nék Pestre menni mindössze három-négy napra. N em tudom, hogy
dolgod és holnapprogramod megengednék-e azt, hogy velem tartsál
s esetleg Makón keresztül térnél vissza Becsére. H a tervem — akár'
módosításokkal is — megvalósítható lenne, úgy írjál róla mielőbb.
Gondolok Rád és ölellek régi ragaszkodással.
K ornél
Sztári Szivac, 1928. május negyedikén.
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D E B R E C Z E N I JÓZSEFNEK, Z O M B O R
Sietek válaszolni levelére és hangsúlyozni azt, hogy soha egy pil
lanatig sem hittem, hogy a múltkori hézagos, névszerinti felsorolás
ban Önnek valami része is lenne. írásom panaszkodás volt, de semmi
esetre sem neheztelés, különösen ö n re nem neheztelhetek, akiben
eddig csak figyelm et, megértést és szeretetet éreztem személyemmel
szemben. A dolog bántott és bánt ma is. N em tudom hinni, hogy
Tamás úr részéről semmi szándékosság sem lett volna, egy ember
minden etikai, sőt esztétikai eszmény nélkül könnyen kapható ilyen
goromba és ízetlen csínytevésre. Csodálatos dolog, hogy pánimmánisztikus életszemléletem mellett éppen én részesülök támadásokban
a Dietrichek és Tamások részéről. Ez mindenesetre bosszantó, de az
ért életszemléletemet nem fogom megváltoztatni, nem hadakozom és
nem keresem az összecsapást oly területeken, ahol biztos a fölényem
s a győzelmem. M iért? Nekem fáj a mások szegénysége és megalá
zó ttsága. Inkább játszanak nevemmel a Barna Klárik javára és mulattatására. N em tudok jó arcot vágni ehhez a játékhoz, de azért feleselgetni sincs kedvem . A jövőben mindenesetre őrizkedni fogok attól,
hogy olyan sakktáblára kerüljek, ahol a királyok és királynők kiüs
senek engem, szegény parasztot. Menekülni minden kollektív szerep
léstől! M ost érzem át La Bruyér ódon mondásának igazát : Tout notre
mai vient de ne pouvoir étre seul.
N agyon és sokszor köszönöm fáradozását a K is kávéház lemáso
lása körül. Jobban szerettem volna, ha valamelyik kisasszonynak adta
volna ezt a munkát, m ert így zavarba hozott nagy fáradozásával. M i
kor és hogyan fogom ezt önnek viszonozni? Külön köszönet a korri
gáló hírért és a Debreceni Szemléért, m elyet különben már Fekete is
elküldött. A fényképet még most sem kaptam meg. M ihelyt kézhez
kapom, rögtön továbbítani fogom önnek.
Sok szeretettel és baráti kézszorítással búcsúzik ö n tő l

Sietek válaszolná levelére, mert úgy látszik félreértette soraimat.
Semmi szemrehányás nem vo lt szándékomban ö n ellen, akinek a névelhagyásokban semmi része sem volt. írásom panaszkodás volt, mert
azok az ostoba és sértő kombinációk, melyek a (hézagos névsor n y o 
mában fakadtak, nagyon bántottak és bosszantottak. Ezért panasz
kodtam Önek, a K éve szerkesztőjének, hogy — amennyiben nem a z o 
nosítja magát Tamás úr törekvései vei — akadályozza meg a jövőben
ezeket az egyéni, szelektáló akciókat, melyek nemcsak a (Kéve egyes
költőire, de ön re nézve sem lehetnek előnyösek. Én nem tudom
hinni, hogy Tamás úr részéről ez szelesség és meggondolatlanság
lenne csupán. Eddig m ég sem írásaiban, sem cselekedeteiben nem tud
tam megtalálni azt a kevés megértő jóságot, azt a gyenge etikai ala
pot, amely gyanúmat elhomályosítaná. Tapasztalataim azt igazolják,
hogy Tamás úr visszaél avval a múlandó előnnyel, am elyet a B. N .
íróasztala biztosít neki. N em vagyok a harcok embere, a D ietrich
Miklósok, a Tamás Istvánok gonoszságait én sohasem fogom csúnya,
csatázó indulatokkal visszafizetni. Ez nem krisztusi vagy gandi-i póz
a részemről, hanem mély, pánhumanista meggyőződés, ha tetszik esz
mény, törtetés az ö r ö k Jó felé. Éppen ezért kérem önt, ne említse
a dolgot Tamásnak, hagyjuk ezt a csúf ügyet, a jövőben talán már
kisebb emócióval járna egy újabb támadás. Jóleső érzéssel olvastam,
hogy ö n távol állt vágyaiban a csonka névsortól. F ájt volna csalódni
önben, akiben eddig csak tiszta, nemes, őszinte törekvéseket láttam
lobogni és tettbe szökkeni. — A mai postával 450 dinárt küldöttem
önnek 15 K é ve fejében. A példányokat tessék m ajd egy csomagban
címemre küldeni, én majd szétküldetem őket. A z t hiszem így egysze
rűbb és gazdaságosabb. Mellékelten küldök egy fényképet és egy
novellát is a Képes Vasárnap számára.
Tisztelő és őszinte haj társa
Szent eleky
Sztári Szivac, 1928. május 7-én.
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•Kedves, jó uram,
mellékelem az U j A uróráról szóló recenziómat, a mai postával kül
döm egyúttal magát az almanachot is a Debreceni Szemlével együtt.
A híd rólunk szóló cikkét nem olvastam, így nem mondhatok véle
ményt arról a konfliktusról, mely Csanády és a Képes Vasárnap k ö

zött felmerült. Debreczeni barátom úgy értesült egy pesti kollégájá
tól, hogy Csanády nagyon neheztel Csuka cikke miatt, sőt érzékeny
sége oly kóros méreteket öltött, hogy tudni sem alkar többé a ju g o 
szláviai magyar irodalomról. N em hiszem, hogy ez így igaz lenne, de
valami mégis lehet a dologban, hiszen önnek is arról ír Csanády,
hogy a jugoszláviai arcképcsarnok még nem időszerű. M i mindnyá
jan, akik fokozottabb és teljesebb idegéletet élünk, akik „ítélőszéket
tartunk önmagunk felett“ érzékenyebbek vagyunk a kelleténél, ezért
meg lehet érteni Csanády érzékenységét is, aki bizonyosan a legtisz
tább jóhiszeműséggel adta le <a kérdéses cikket. M égis oda kellene
hatni, hogy érzékenysége ne befolyásolja ennyire ítélőképességét. L e 
het, hogy Csuka cikkében, főleg annak hangjában v o lt valami sértő,
de a cikk olyan igazságokról írt, m elyeket vitatni sem lehet. N em sza
badna tehát, hogy 'egy ilyen incidens megzavarjon és megcsonkítson
egy olyan nagy, nemes ikultúrprogramot, amilyent a H íd maga elé
tűzött.
Levelének utolsó soraira az a válaszom, hogy mindnyájunknak
teljesíteni kell azt a kötelességet, m elyet magasabb hatalmak és esz
mények parancsolnk ránk. önnek is teljesíteni kell kötelességét, elhi
vatottságát, ha mindjárt gános, igaztalan bírálat is éri ezért. A magam
részéről kérem ön t, hogy legyen továbbra is önzetlen munkása a négy
országra szakadt magyar kultúrának
Meleg kézszorítással
Szenteleky
Sztári Szivac, 1928. május 9-én.
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öröm m el és nyugtalansággal olvastam végig levelét. T ervek !
Perspektívák! Szinte diákos izgalom bizsereg végig idegeimen, pedig
bizony már régen volt, mikor világnézeteket szerettem volna megdönteni egy forradalmi folyóirattal. H item sok sebet kapott már azóta,
merészségem, aktivitásom elbágyadt, lelankadt, mint sebzett hársfaág.
N em tagadom: lennének terveim, akarásaim, ábrándjaim, de félek
építeni arra a talajra, melytől mindig menekülni szeretnék: a va ló
ságra. Ezért nem hiszem, hogy alkalmas lennék arra a szerepre,
amelyre ö n kiszemelt. N em tudok megalkudni, kompromisszumokat
kötni, legalább is nem olyan mértékben, amilyent a közönség, de fő 
leg az írók megkívánnámak tőlem. E lvi kifogásom tulajdonképen
nincs az ö n terve ellen, a munkát szívesen végezném, ha mindjárt
fáradtsággal és nem tetsző mormogással is járna ez a munkia, de félek,
hogy elsősorban ö n lenne elégedetlen az új szerkesztővel. Ismétlem:
nem vagyok a valóság embere, nem tudom kitapintani a közönség

óhajait és ha tudnám is, nem tudnám őket honorálni, aztán meg nem
alcarok tért és dobogót adni a te he tség t elensógnek, ha m indjárt a
nagytőke ajánlólevelével is jön. Ezek után a választást visszakínálom
önnek. H a igazában nem találna m egfelelőbb „irodalm i“ szerkesztőt,
úgy nagyon szeretnék ráérősebben beszélni ön n el erről a dologról,
írjon talán hol és mikor találkozhatnánk. N ekem persze legkellem e
sebb lenne, ha egy estét nálam tölthetne Szivacon, amikor zavarta
lanul tervezgethetnénk és tárgyalhatnánk, ha azonban erre önn ek
nem lenne ideje, úgy én ránduLnék át egy estére Ú jvidékre vagy Sza
badkára.
A K évé-t kíváncsian és szeretettel várom. N e vegye zokon, ha
aifra kérem, hogy a korrektúránál szentelne nekem kis fáradságot.
Rgy könyvben bánt óbbak, m ert maradandóbbak a sajtóhibák.
M eleg kézszorítással
Szent el eky
Szitán Szivac, 1928. május tizennegyedikén.
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Sajnos, nem küLdhetek boldog és bőséges beszámolót, nálam
mindössze nyolcán jelentették be eddig csatlakozásukat, névszerint:
M ilkó Izidor, Szántó Róbert, László Ferenc, Borsodi, Havas Emil,
Draskóczy, G ergely Boriska és Fekete Lajos. Talán a Képes Vasárnap
címére több válasz érkezett. Fenyves mélyen hallgat, pedig néhány
meleg és m egértő sort küldtem neki záradékuL Talán önnel beszélt?
A névsorból nem küldtem F. I-nak és — s-nak, m ert ha nekik kül
denek, úgy ugyanavval a joggal küldhetnek m ég va gy harminc d ilet
tánsnak Ferenczinek azért nem küldtem, m ert nem tudtam a címét,
talán ö n még küldhet neki egy programot, ha már a megvalósulás
előtt állna a lap, talán el tudna helyezni néhány ismertető és tájékoz
tató írást a pesti lapokban.
Töb b megbeszélni valóm lenne önnel, ezért nagyon szeretném,
ha személyesen találkozhatnánk. Én vasárnap, július 1-én Ú jvidéken
leszek, ugyanis Szattlerókhez m egyek ki Kamenieára. Vonatom 10.50kor érkezik Novisadra, ha önn ek nem lenne terhes, úgy talán várna
meg az állomáson, ahonnan együtt mehetünk a hajóállomásig, esetleg
még tovább. Másnap, hétfőn utazom vissza a 9.29-es gyorsvonattal.
Remélem, hogy ezen idő alatt adódik alkalom a találkozásra és a m eg
beszélésekre. Á válaszokat magammal fogom hozni.
Szeretettel szorítja a kezét
Sztári Szivac, 1928. június 28-án

Mialatt mi az Éva-villában Fenyves nagy hallgatásáról meditál
tunk, levele már itt várt Szivácon. íg y hát ez a bizonyos nehéz kő legurult a szívemről. A fontos írást itt mellékelem, de azért alkalomadtán visszakérem, az ember sohasem tudhatja, mikor lesz rá szük
sége.
G ergely Borosa -már kéziratot is küldött, egyet elküldök önnek
a Képes Vasárnap számára, a másikat magamnál tartom a Vajdasági
írás számára. U jabb válasz nem érkezett, talán Szabadkára befutott
egy-kettő. M a küldök még egy felhivást Petrányinak, a sürgető vála
szokkal még várni fogok, hátha elkésve is jön néhány. Jövő szerdáig
mindenesetre tisztább és b efejezett képet kaphatunk a munkatársak
ról.
Szeretettel köszönti igaz háve és társa
Sztári Szivac, 1928. július 2-án.
Szertieleky
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Igen tisztelt Uram!
Csak most jutok hozzá, hogy m egköszönjem önnek szíves csatlakozó
sorait, valamint a Pásztortűz továbbított meghívását. A m i az „ere
deti“ kéziratokat illeti, természetesen elfogadunk olyant is, ami már
külföldi lapokban megjelent. A fontos csak az, hogy a vajdasági k ö 
zönség előtt újak és eredetiek legyenek
Versét a V . I. első számában szeretném közzétenni.
M ég az a kérésem lenne önhöz, hogy az „ U j A u róra“ c. alm a
nachot nekem megküldeni szíveskedjék, mert egyelőre onnan szeret
ném kivenni az utódállambeli m agyar írók írásait a V . I. „U jarcú
Magyarok“ c. rovatába.
A Pásiztortűz kritikáját már olvastam, íg y ne fáradjon annak el
küldésével.
Csuka talán említette ön n ek azt a különleges missziót, m ely
ö n re vár, hogy t. i Petrányi plébánoshoz látogasson el Óbecsére. R e 
mélem, hogy önn ek sikerülni fog Petrányit is megnyerni a V . I. szá
mára, m ert ő mindenesetre a tiszamen'ti magyarság körében a legna
gyobb tekintélynek és nagyrabecsülésnek örvend.
Szeretettel köszönti készséges híve:

A z t hiszem, nem irok semmi újat, ha azt közlöm, hogy a szabad
kai N ép kör havi ezer dinárral támogatja a Vajdasági írást. A direktó
rium határozatáról hivatalosain, valamint Dóri bácsi és Szántó magánértesítései folytán többszörösen szereztem tudomást, csupán az öszszeg nem akart több lenni. Zom borból is kaptam biztató Ígéreteket*
kérésünkkel a választmány fog foglalkozni, rem élhetőleg hamarosan.
Kedden személyesen szeretném felikeresni a M agyar Olvasókör titká
rát, hogy a választmány kedvező határozatát biztosítsam. Onnan
Szabadkára szeretnék menni és önn el megbeszélni a továbbiakat. D él
után indulok Zom borból és fél hat körül érkezem Szabadkára, ahon
nan az esti tizenegyórás vonattal indulok vissza. Talán legyen olyan
jó és mondja meg Debreczeninek, vagy másvalakinek a szerkesztő
ségben, hogy hol fogom este megtalálná. Érkezésem után D óri bácsi
hoz és a szerkesztőségbe megyek. Szóval a viszontlátásra! Talán ö n
is fog újságokat mondhatni addigra.
Sok szeretettel hűséges hive
Sztári Szivac, 1928. július 21-én
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K edves jó uram,
egy kéréssel kell fordulnom önhöz, ugyanis arra szeretném megkérni,
hogy vállalná az „U jarcu M agyarok“ című rovat szerkesztését. Ú g y
hiszem, hogy önnek, akinek a külföldi magyarsággal a legjobb össze
köttetése van, akinek áttekintése a szétszakadt magyar irodalmakról
a legtisztább, könnyen és szívesen vállalná ezt a szerepet. A z „U jarcu
M agyarok“ rovatát úgy képzelem, hogy először arról az íróról, va gy
költőről, akit bemutatni óhajtunk, 10— 15 sornyi tájékoztató beveze
tést közlünk, amiben fel lehetne említeni az író szül. helyét, évét,
irodalmi munkásságát, eddig megjelent könyveit, költészetének irá
nyát és a közönségre gyakorolt hatását. Utána következne a bemuta
tott író novellája vagy 2— 3 verse. Elsősorban kisebbségi magyar írók
számára szeretném fenntartani ezt a rovatot, mert a mi kötelességünk
az, hogy ismertessük a hasonló sorsban és gondolatvilágban élő test
véreinket, akik talán már újabb és tökéletesebb formába öntötték
fájdalmukat és panaszaikat. A z ő problémáik mindenesetre közelebb
esnek hozzánk, mint a pesti kabaré-problémák, melyeknek irodalm a
amúgy is bőségesen elárasztja a Vajdaságot. Szóval az én vélemé-

nyerni szerint elsősorban romániai és csehszlovákiai magyar írókat
kellene bemutatni a V . I. olvasóinak és csak kivételképen lehetne egyegy értékes és valóban ujarcu magyarországi írót bemutatni. N agyon
kérem, írja meg őszintén, hajlandó lenne-e ilyen elvek és irányok
szerint szerkeszteni ezt a rovatot. H a esetleg más vélem énye va g y
terve lenne önnek, közölné azt velem, én nagyon szívesen venném
és hozzáfűzném megjegyzéseimet.
Ezenkívül még arra kérném, küldene még 2— 3 verset a V . I. szá
mára, m ert nem szeretnék egy költőtől egy alkalommal csak egy v e r
set hozni, hanem a N yu gat mintájára a V . I.-ban is legalább 2—3 k ö l
teménnyel szerepelne egy-egy költő.
Legyen szíves és értesítsen arról ás, ha Petrányi plébános úr már
válaszolt volna az ö n levelére.
Szeretettel köszönti
Sztári Szivac, 1928. jul. 27-én.

készséges híve:
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LESZKO VÁC M LÁD ENNEK, ZO M BO R
Gosp. Mladen Leskovac knjizevnik
Som bor, Sonéanska 20.
Drága jó Uram,
bocsásson meg, hogy csak ily sokára válaszolok e jóleső levelére,
hogy csak most köszönöm meg a küldött kéziratot. A lapszervezés
munkája annyira igénybe vett, h ogy nem tudtam előbb rövid félórát
szakítani az ön n el való beszélgetésre. Mindnyájunk nevében köszön
jük a számunkra nagyon értékes csatlakozást és reméljük, hogy cik
keivel többször fel fogja keresni a V . I.-t. Kéziratát lefordíttattam
és remélem, hogy az első számban megjelenhet. Különösen arra szeret
ném kérni, hogy a „F igyelő“ rovatban apróbb m egjegyzéseit, értékmegállapításait szerb írókról és könyvekről többször leadná, hogy e v 
vel is elevenebb, sokoldalúbb és értékesebb lenne a rovat.
Érdeklődéssel várom bírálatát a K évéről és nagyon köszönöm azt
a fáradságot, amit verseim fordítására pazarolt. A fordításokra m a
gam is kiváncsi vagyok és nagyon szívesen megtenném észrevételei
met, amennyiben azok az ö n számára értékkel bírnak.
•Krklec és Drainac újabb k ön yvelt még eddig nem kaptam meg,
hálás lennék, ha azokat eljuttatná hozzám.
Steinfeld Sándor fordítását elég jónak találom, mindenesetre m eg
üti a közölhetőség mértékét, csupán azt nem tudom, milyen aláírást
akarna a fordító, mert név nélkül cikkeket és fordításokat a V . I. nem
fog közölni.

A z A d y könyvek hiánytalanul és sértetlenül érkeztek meg, csu
pán a csomagolás hiányzott. A nálam lévő Amdri'ty könyveket még
egy darabig magamnál szeretném tartani, esetleg fordítani fogok belő
lük. íg y tehát engedel-mével később fogom őket visszaküldeni.
A V . I. sokatigérően indul, eddigi kilátások szerint szept. 2-én
fog m egjelenni az I. szám. A lapot ö n természetesen állandóan fogja
kapná.
Szeretettel köszönti:
Sztári Szivac, 1928. július 27-én
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A z én beszámolóm sokkal szegényesebb mint az öné, kedves
Baj-társam. írtam Borsodinak, valamint Petényinek, a zoiribori Polgári
Kaszinó elnökének, de eddig válasz még nem érkezett. Talán holnap,
holnapután már itt lesz Borsodi válasza, m elyet esetleg megsürgönyzünk önnek, ha pénteken vagy szombaton utrakelhetnénk.
Lampelnek még ma fogok írni, noha nem igen tudom, mennyiben
lehetne ő a V . I. segítségére. Sokkal lustább embernek ismerem, sem 
mint aki kom olyan és önzetlenül dolgozna az ügyért. D e azért az ud
varias, bókolós támogatást és kéziratot kérő levelet okvetlenül el f o 
gom küldeni neki. Hasonlóképen írok Sztojadinovitynak is, talán
inkább szerbül.
A levélpapíros nyomását teljesen az ö n ízlésére bízom, nem lá
tom ugyanis -a színeket, nem tudom, milyen hatással vannak egy
másra. H a szép, mélykékkel lehetne nyomni ia vonalakat, úgy talán
az lenne a legszebb a fekete betűk közé. Magában a szövegben azon
ban kis változtatást szeretnék tenni. Ugyanis nem tartom szükséges
nek a müvészi-nek hangsúlyozását, m ikor a V . I. sokkal inkább tudo
mányos, mint művészeti szem le lesz. Ha általánosságban csak „ ir o 
dalmi“ m ellékletről beszélünk, úgy ebben benne lenne á szépiroda
lom, esztétika, társadalom és természettudomány, bölcselet, kritikaiés essay-irodalom. Helyesebbnek tartanám tehát, ha a következő szö
veg állana a levélpapíroson: Vajdasági írás — a Képes Vasárnap ir o 
dalmi m elléklete — szerkeszti: stb. Még csak arra kérem, hogy a
borítékon a Vajdasági írás alatt más cím ne álljon, én rányomnám
még orvosi bélyegzőmet, ha én küldenék innen leveleket, míg ö n a
saját címét írná rá a borítékra, ha a lap ügyében levelezne.
A S Z A B A D FÓ RU M című rovatot nem tartom épen szükséges
nek, hiszen a V . I.-nak nem lesz jeltelen cikke, írását mindenki alá
írja és mindenki felel saját írásáért. Legfeljebb azt tehetjük meg,
hogy megkérjük Harasztit m eg Mikest, hogy ne válasszanak olyan
témát, amelyben szélsőségességük túl élesen ütközne ki. A művésze

teknek és az irodalomnak forradalmi törekvései még nem lehetnek
sértőek va gy felháborítóak olyan emberek számára, akik politikailag
konzervativak, vagy refcrográdok. Szociológiáról vagy aktuális politi
káról — ami mindenesetre nagyobb súrlódási, sőt ütközési felülete le
hetne a különböző szélsőséges világszemléletnek — úgysem írnak a
mi forradalmárjaink. Ezért úgy hiszem, hogy az ö n aggodalma kissé
túlzott és nem látom a szükségességét egy szabad fórumnak, hiszen az
egész V . I. szabad fórum szeretne lenni. A felháborító hangú cikkeket
legjobb még megírásuk előtt vagy legalábbis a megjelenés előtt elgán
csolni, mert az már nem sokat segít és enyhít a cikken, ha más
rovatba szorítjuk, evvel legfeljebb a szerzőt sértjük meg. N o de er
ről még szóval többet és meghittebben.
Sok szeretettel
Sztári Szivac, 1928. július 29-én.

Szenteleky
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R A D Ö IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága, jó barátom,
sokször köszönöm leveled, aggódásod, szereteted, a gölnicbányiai le
velező lapot is köszönöm és hogy nem válaszoltam rá, annak egye
düli oka az, hogy nem írtad oda címedet a lapra. Elkésve jön tehát
a köszönet és elkésve a beszélgetés arról a nagyon fontos dologról,
m ely azóta megindult a megvalósulás felé vezető utón. (H ogy célhoz
érkezik-e? — ez valószínű, de még mindig nem bizonyos.)
Mindaz, ami Nálad aggódás és ellenvetés, az nálam is az volt,
csakhogy én hamarabb és könnyelműbben toltam őket el az útból,
mint Te. Csuka terve eleinte nekem is visszatetsző volt, hiszen más,
fényesebb irodalm i szemléről álmodoztam, tisztább, előkelőbb m egje
lenési formáról, de Csuka hamarosan m eggyőzött, hogy kedvezőbb
és függetlenebb formát nem igen kaphat irodalmi lap a Vajdaságban
M ert vagy egy tőkének gerinctelen kreatúrája lehetne az a lap, am ely
be kacér női m osolyok révén bárki bejuthat, vagy egy halálraítélt
közönség nélküli orgánum, m ely az első számok után megfulladna a
közöny és a szegénység levegőtlenségében. Valam it pedig kellene csi
nálni, mert íg y joggal lehetne kétségbevonni a m agyar szó és kultúra
vajdasági jogosultságát.
A Vajdasági írás a Képes Vasárnaptól csupán a publicitását
kapja, egyébként attól teljesen független lesz. Más lesz a formája, a
papírosa (m indkettő a N yugathoz hasonlatos), a cél és irány másar
cúságáról nem is beszélve. Csuka megigérte, hogy a Képes Vasárnap
is meg fog kom olyodni s így az ellentét a két lap között nem lesz
olyan disszonáns, amilyennek gondolod. Be kellett látnom, hogy m eg
alkuvás n élkül semmit sem lehe t megvalósí tani nagy és szent terve-

inkbő.1, az élet alkalmazkodást követel. S végül is nem baj, ha az, aki
a Képes Vasárnapot megveszi a Varsói Hóhér helyett egyszer egy cik
ket olvas el a Vajdasági írásból. N evelni, oktatni kell a közönséget
és nem alacsony színháziéletes ízlését szolgálni. A külső burok, a ké
pes hetilap mindenesetre jó kapszula-forma, m elybe talán kis irodal
mat is lehetne csomagolni.
A lap szellemi része várakozáson felül Ígéretes. M ár eddig is sok
kéziratot kaptam, a sok lelkes, csatlakozós írás m eg szinte megható.
M ég sohase láttam ilyen impozáns, kollektív megmozdulást a mi
vidékünkön. Én komolyan hiszem, hogy nagyon szép és nivós lapot
csinálhatunk majd, amely méltóan képviseli úgy itt, mint külföldön a
jugoszláviai magyar kultúrát.
N agyon szeretném, ha valóra váltanád régi, szép Ígéretedet és
kijönnél egyszer hozzám, amikor sokat kérdezhetnél, sokra válaszol
hatnék és tálán több hitet és bizakodást önthetnék Beléd. M ert ne
kem szükségem van a T e hitedre is. A hitedre, a toliadra, a szerete
tedre. Kérlek tehát, küldjél kéziratot, hogy gazdagabb, hitesebb és
boldogabb legyek.
Régi ragaszkodós szeretettel szorítja a kezedet
Sztári Szivac, 1928. augusztus 2-án
K orn él
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Mellékelem Borsodi levelét, amint láthatja, csöppet sem biztató,
íg y nem tudom, vá jjon egyáltalában időszerű lesz-e a becskereki út
Mégis hiszem, hogy Marton A n d o r bankjától fogunk kaphatni némi
támogatást, ha már az egyesülettől nem (kaphatunk.
U jabb válaszok és csalódások egyelőre nem érkeztek. H étfőn
valószínűleg bemegyek Zom borba és érintkezésbe lépek a takarékpénztár, valamint a Polgári Kaszinó vezetőségével. Valahogy bízom
abban, ihogy mégis csak sikerülni fog összekoldulni a szükséges tám o
gatást. H a a csüggedésre okunk is lenne, de ne veszítsük kedvünk és
akkor csak menni fog a dolog.
Bajtársi szeretettel
Sztári Szivac, 1928. augusztus 2-án
Szenteleky

Sokszor és melegen köszönöm leveliét és a vele küldötteket. V e r 
se nagyon tetszik nekem, még nem olvastam eddig, ö n a „M áju s4
csoda fog esni“ címűt küldötte csak el nekem. Szeretném mindkettőt
az első számban lehozni.
A z ö n által tervezett körirat ellen semmi kifogásom sincs, csu
pán azt szeretném, ha a cirkuláré alá még néhány melegebb, írott sor
kerülne, m ert senkinek sem esik jól, ha ilyen rideg köriratot kap,
am ely nagyon udvarias hangú lehet, de mégis nem az illető író sze
mélyéhez szól, ami az érzékenyebb lelkekben (és ki nem érzékeny a
mi céhünkben?) könnyen valami ellenérzést vált ki s ezért könnyen
megtörténhetik, hogy az ilyen cirkulárékra alig kapunk válaszokat.
M ihelyt a V . I. levélpapírosa elkészül, küldeni fogok Önnek belőle,
hogy minél előbb összegyűljön az Ujarcú M agyarok kézirata. Szeret
ném, ha ö n intézné a meghívásokat, én már a kész anyagot szeret
ném ö n tő l kapni. A bevezető sorokon se szeretnék változtatni, csu
pán a küldött névsort találom kissé hiányosnak. A z erdélyiek között
például nem látom N y irő József, Finta Zoltán, Szombati Szabó Ist
ván, Kós K ároly és Ligeti Ernő nevét. N o de ezeken lehet még seg í
teni, nem kell mindjárt egy évre szóló kézirattal ellátni magunkat,
mert ki tudja meddig élünk?
Magam is terveztem a V . I.-ban egy rovatot Lapszemle, Hirek.
Jegyzetek címmel, amelyben főleg a kisebbségi magyarságot közelebb
ről érintő kultúrális eseményekről, a V . I.-t érdeklő cikkekről szeret
nék röviden, kivonatosan beszámolni. Itt is kérni fogom szíves és ér
tékes támogatását, de csak akkor, ha ideje és kedve jutna erre.
'Köszönöm eddig is jóságát, készségét, önzetlenségét és kérem a
jövőben is kedvét, tehetségét, de főleg jó szivét a V . I. számára. O ly
fárasztó s o ly csüggesztős dolog küzdeni a közönnyel, a megnemértéssel, a suta előítéletekkel és olyan kevesen vagyunk igaz, hites, lanka
datlan harcosok. N agyon nagy szükségem van tehát önre, a hitére, a
tollára, a jóságára.
Sok barátsággal szorítja a kezét mindenkori hive
Sztári Szivac, 1928. augusztus 4-én.
Szenteleky

D E B R E C Z E N I JÓZSEFNEK, Z O M B O R
Hálásan köszönöm Reinel János továbbított levelét. Állásfoglalá
som Reinel szép, összefogó törekvésével szemben a teljes és lelkes
támogatás. A z U j Auróra 1928-as almanachja nagyon ügyesen, fin o
man és élvezetesen volt összeállítva, a 29-es talán még szebb, érdeke
sebb s mindenesetre tökéletesebb lesz a jugoszláviai magyar írók be
vonásával. Impozánsan és ígéretesen fog megnyilatkozni és kibonta
kozni a kisebbségi írók frontja, amelyre mindenesetre Pesten is fel
fognak figyelni.
Egyúttal én is kérek, még pedig kéziratot a Vajdasági írás szá
mára. Egyelőire novellát kérnék, de nagyon szívesen vennék néhány
verset s főleg a Figyelő számára apróbb kritikai írásokat. Szeretném,
ha Krklec új verseskönyvéről is írna, melyet készséggel bocsájtok
rendelkezésére. Jövő héten már pontosan eldől születésünk napja.
A régi szeretettel köszönti mindenkori hive
Sztárii Szivac, 1928 — V I I I — 9
Szenteleky
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Épen beszámolni készültem önnek zombori utamról, mikor levele
megérkezett. íg y hát mindjárt több ím ivaló is akad.
Deák Leó eddig csak magánosokkal beszélt, az egyesületek még
nem adtak választ, de így is 1000— 1500 dináros havi segélyt remél
Zom borban összegyűjteni. A rra kér azonban bennünket, hogy le
gyünk türelemmel egy-két hétig, neki ugyanis a napokban G enfbe
kell menni, ahonnan szeptember első napjaiban tér vissza. A z t ígérte,
hogy legkésőbb szeptember 15-ig biztosítani fogja azt a maximális
összeget, amelyet Zom borból ki lehet sajtolni. M ivel pedig G enfbe
Streliczky társaságában megy, azt is megígérte, hogy StreLiczkyt telje
sen meggyurja a mi javunkra. Csupa lelkesedés vo lt és bizakodás,
valahogy hinni is tudtam Ígéretes optimizmusában.
A m i engem illet, én is szívesebben várnék még néhány hetet a
megjelenéssel, mert több kéziratot szeretnék összegyűjteni, egy-két
dolgot magam is szeretnék még írni, csütörtökön azonban útrakelek
és 8— 10 napot leszek majd távol. Különben is szeretném, ha már csak
akkor kezdünk a munkához, amikor anyagi gondjaink a minimálisra
csökkenitek.
A z embléma de különösen a lapfej nem megfelelő. A z embléma
terhes, aprólékos, a háttér teljesen elmaradhatna. M agát a Vajdasá-

got is jobban jelképezné egy vízszintes vonal a háttérben és semmi
más. A madarak, a jegenyék, a felhők nemcsak feleslegesek, de a
figyelm et elvonják a főalakról. Hacsak egy vízszintes vonal jelezné
az ugar végét és az ég kezdetét, úgy a szántó parasztban megkétsze
reződne az erő és a lendület. A betűk véleményem szerint nagyon
rosszak. Bizonytalanok, puhák, fáradtak, unalmasak. Én sokkal k e 
ményebb, feszülősebb, határozottabb betűket szeretnék látni a lap
fejen. A z t se tartom szerencsés ötletnek, hogy az embléma mellett
van a cím. Felette, közötte vagy alatta mindenesetre jobban festene,
hiszen rajzi szempontból semmi összefüggés sincs a kettő között.
Végül úgy találom, hogy a kék nyomás még jobban elbágyasztja a ra j
zot a kék papíroson.
A beharangozással tehát várjunk még, amíg az anyagi és szellemi
előkészületek annyira nem haladtak előre, hogy bizonyosságokról b e
szélhetünk. Talán mire visszajövök, itt lesz Borsodi levele is s akkor
átrándulhatunk Becskerekre.
Sok szeretettel köszönti öreg barátja
Sztári Szivac, 1928. augusztus 16.
Szenteleky
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LESZKO VÁC M LÁ D E N N E K , ZOM BO R
Gosp. Mladen Leskovac knjizevnik
Sombor, Sonéanska 20.
Most, hogy végigolvastam fordítását és a K évéről szóló kritiká
ját, őszintén és nagyon melegen kell megköszönnöm önn ek azt a sok,
szíves fáradozást, azt a gondos, m egértő elmélyülést, m elyet verse
im re pazarolt. N agyon jó l esett olvasnom sorait és nem a hízelgős
szavai estek jól, hanem megértése és együttérzése. Fogadja tehát tiszta
hálámat és baráti kézszorításomat.
Mellékelem a pozsonyi M agyar N éplap kritikáját a Kévéről.
Sok szeretettel
Sztari Szivac, 1928 — V I I I — 17

Szenteleky

V alahogy eltávolodtunk egymástól időben és térben is (T e Pes
ten jártál, én Bécsben és Badenben), de lélekben, szeretetben talán
mégsem. N agyon szeretnélek már látni, beszélni V eled és V eletek s
ezért, ha nem leszek alkalmatlan, úgy vasárnap, 16-án az esti vonattal
jövök. Csuka is készül Becsére s onnan Becskerekre a V . I. ügyében,
valószínűleg találkozunk vele, de azért marad időnk az együttlétre.
a meghitt, boldog beszélgetésre.
A viszontlátásig sokszor ölel öreg, igaz barátod
Sztári Szivae, 1928 — szeptem ber 13.
K orn él
\
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Drága és kedves társam, a második szám nehezen telődik meg s
ezért kom oly gondjaim vannak a nagy terjedelem 'm iatt. A második
szám. eddig összegyűjtött kéziratai a legjobb esetben sem haladják
túl a 24 oldalt s így igazán nem tudom, mivel lehetne a hiányzó 8 o l 
dalt kitölteni. Tegnap ismét írtam néhány kézáratkérő levelet, de p e r
sze hétfőig bajosan hiszem, hogy befutna valami, legfeljebb Kohlm an
T olsztoj tanulmánya, ami azonban bajosan lesz ö t oldalnál több. íg y
komolyan felmerül az a kérdés, hogy a lap terjedelm ét redukáljuk.
Én azt hiszem, hogy a másfél íves, 24 oldalas terjedelem, teljesen m eg
felelő lenne még akkor is, ha az a harminc egynéhány ember, akire
számítunk, kissé szorgalmasabban is fog dolgozni. M ert ilyen kéziratinségben az ember szinte kisértésbe jön, hogy olyan műkedvelőírásokat is hozzon, m elyek a B. N . mértékét sem ütik meg, (lásd -Karlóczay Etelka kéziratait) pedig a nívó egy olyan reprezentatív lapnál,
mint amilyennek a V . I.-t hirdetjük és akarjuk, mindenesetre a leg
fontosabb. A másik m ódja a 32 oldal kitöltésének az ollózás lenne,
ami azonban homlokegyenest ellenkezik lapunk címével, programjá
val. Szinte joga sem lenne az élethez akkor, ha ehhez folyamodnánk,
íg y egyedül a redukálás maradna hátra, ami lehetővé tenné a nivóntartást és a válogatást, amiről le kellene mondani akkor, ha folyton
csak arról lenne szó, hogy még 8— 10 oldalnyi anyag hiányzik. Hiszem,
hogy ö n ás belátja kedves jó testvérem, hogy a 24 oldal nagyon is
elegendő, ha nivós és vajdasági lapot akarunk csinálni s ezért redu
káljuk már a második számot 24 oldalra. Ha több anyag torlódna
össze, úgy még mindig csinálhatunk 32 oldalas ünnepi számokat, de

a rendes terjedelem legyen csak 24 oldal. A k k o r biztosabb lesz az
életünk és becsületesebben megfelelhetünk mindannak, amit vállal
tunk és Ígértünk. A 32 oldal fenntartása csupán abban az esetben
lenne lehetséges, ha más szedéssel, szélesebb margóval szétnyujtanánk vagy 8 oldallal az anyagot, de én úgy hiszem, hogy ez ízléstelen
és felesleges dolog lenne.
Bízom abban, hogy tervemet magáévá teszi, hiszen evvel az amputációval elevenebb és egészségesebb vérkeringést biztosítunk.
A pénteki utazás terve egyelőre biztos, ha esetleg akadályok m e
rülnének fel, úgy idejekorán fogom értesíteni.
Igaz barátsággal
Sztári Szivac, 1928. szept. 20.
Szent eleky
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Drága jó uram,
úgy érzem, hogy ö n joggal neheztel rám hosszas hallgatásom miatt,
de kérem ön t, legyen elnézéssel, megértéssel és megbocsájtással v e 
lem szemben. A n n y i minden torlódott össze az utóbbi hetekben, 10
napig távol is voltam, apró utazások zökkentgettek ki rendes mun
kakörömből, úgyhogy nagyon sok levél maradt megíratlanul, többek
között az Önnek szánt is. Kérem ön t, ne magyarázza ezt félre és
higyje el, hogy ezek az adósságok nekem a legkínosabbak.
Elsősorban kérnem kell, hogy az Ujarcu M agyarok rovatába sür
gősen küldjön kéziratot, mert a harmadik szám kéziratait jövő hét
végén, szóval 29-ig kell elküldeném és ebben a számiban nem lenne
kéziratom az U. M. rovatba. N em szeretném, ha egy számból is k i 
maradna ez a rovat, amely érdekes és kellemes változatosságot hoz
szemlénkbe. Csuka említette, hogy ö n szignált levélpapírosokat kért
tőlem, de én úgy hiszem, hogy ez felesleges lenne, hiszen sohasem
tudnám, m ilyen magasságban kellene szignálnom a megírandó levelet.
K érem ön t, hamisítsa oda a nevemet, ahová jónak látja, ha éppen
fontosnak találja, hogy az én nevem is ott legyen a levélen.
Ezenkívül mindenféle kéziratot szívesen és örömmel veszek ö n 
től. Verset, novellát, kritikát, a Figyelőbe szánt apróbb írásokat vagy
— ami tetszik. Hálával venném, ha a „h íre k — lapvélem ények“ ro
vatba küldene néhány külföldi lapvélem ényt (a M agyar Helikon' és az
Együtt K éve kritikáit sajnos nem lehet lehozni, mert sokak érzékeny
ségével találkozna ez a két — tagadhatatlanul felületes — írás). M in 
denesetre ö n több erdélyi és felvidéki lapot lapoz át, mint én s így
hamarább talál olyan cikkre vagy hírre, ami ebbe a rovarba kíván
kozna.

Szombaton megjelent az első szám és én köszönettel venném, ha
elkül-dené nekem észrevételeit, kifogásait és m ódosító terveit a lapot
illetőiéig. Én ugyanis, mint minden apa a gyerm ekével szemben, e lfo 
gult vagyok, azt hiszem, hogy szép, kom oly és kiállítás tekintetében
is helytálló szemle lesz a Vajdasági írás.
M ellékelek néhány levélpapírt arra az eshetőségre, ha Csuka nem
adott volna önnek belőle. És m égegyszer kérek kéziratot elsősorban
az Ujarcu Magyarok rovatába.
Igaz barátsággal köszönti ö n t
Sztári Szivac, 1928 — szeptem ber 20
Szent eleky
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Drága jó barátom,
mire ezt a levelet megkapod, m ára Vajdasági írás első számát is m eg
kaptad s így tudomást szereztél az elindulásról. N agyon szerettem
volna beszélni V eled és szóval közölnöm azt, hogy nekem a vissza
vonulás, a további halogatás már szinte lehetetlenség számba ment.
A dolog már sok tekintetben annyira haladt, hogy Csuka beleegye
zése nélkül nem tudtam volna visszavonulást fújni, Csuka pedig é lé n 
ken tiltakozott miniden más megoldás ellen és becsületbeli kötelessé
günknek tartotta, hogy elinduljunk úgy, ahogy terveztük, Ígértük, hi
szen tervünkhöz mindenki helyesléssel csatlakozott. És valóban erre
nem vo lt m it válaszolnom, kötelességemet mindig 'becsületesen te lje 
sítettem s ezért nem tudtam sokáig habozni és húzódozni akkor,
amikor sok figyelő szem tapadt készülődésünkre. Határoznom kellett,
mert a dolog már megérett a határozásra (az anyagi kérdések egye
lőre m egoldódtak) s ezért nem tehettem mást, mint becsületesen,
egyenesen teljesíteni azt, amit vállaltaim.
Ez az elhatározás nem v o lt könnyű, nem vo lt könnyű főleg azért,
mert tudom hogy elhatározásomat bizonyos ellenérzéssel fogod f o 
gadni. H a egyszer nyugodtan beszélni tudok Veled, úgy talán megtudom V eled ért etni azt, hogy így kellett cselekednem. A d d ig is
azonban arra kérlek, hogy függeszd fel ítéletedet ebben az ügyben és
ne engedd, hogy barátságunk csorbuljon, szenvedjen az én elhatáro
zásom miatt. N ekem szükségem van a T e barátságodra, mert nagyon
nagy szükségeim van segítő karokra és elmékre kemény és keserű
munkámban. N agyon kérlek, ne távolodj el tőlem és ha már m eg
indultunk, legyél segítségünkre, hogy menetelésünk ragyogó és virá 
gos legyen. Kom olyan és éhesen kérek kéziratot Tőled.
Ragaszkodós szeretettel ölel igaz testvéred
Sztári Szivac, 1928, szept. 21.

Hát m egjelent az első szám és nagy általánosságban meg vagyok
vele elégedve, hiszem, hogy másoknak is ez az érzésük és Ítéletük,
Mégis lennének apróbb megjegyzéseim , m elyeket — hacsak m egvaló
síthatok — kérem önt, kedves társam, vegye figyelmébe.
1. H iányzott a tartalomjegyzék, melyet egy kom oly szemlénél el
engedhetetlennek tartok. Ha a Képes Vasárnap címlapján nem le
hetne közölni, úgy talán a V . I. utolsó oldala lenne erre a legalkalma
sabb.
2. „ A V . I. nem közöl jeltelen írásokat. . kezdetű mondatot
szeretném, ha minden számban a Hírek alatt közölné, de azoktól egy
vonallal elválasztva, ritkított betűkkel és egyhasábosan. Általában a
H irek — Lap vélem ények rovata jobban festene egyhasábban.
3. A szedés nem elég levegős, különösen feltűnő ez Debreczeni
novellájánál, ahol a számozott fejezetek szinte összenyomódnak.
4. Mécs László és Than M ór címbetűi kétszer lettek szedve, a
Mécs-versek címbetűtipusa egyébként sem tetszik. N em lehetne ilyen
esetben is román-tipusu betűket alkalmazni?
5. Fekete joggal kifogásolja, h ogy a 32. oldalon felsorolunk olyan
embereket is, akik valószínűleg sohasem fognak írni s akiknek támoga
tása nem jelent értéket vagy szükségességeit számunkra. Ezért talán
hagyjuk el a második számból ezt a felsorolást és inkább az 5, 6,
szám után soroljuk fel azokat, akik már dolgoztak a V . I.-ben.
Ennyit a dolog technikai részéről.
A m i a V . I. szellemi részét illeti, hát bizony avval nagyon roszszul állunk. M a már vasárnap van és még újabb kéziratm cm futott
be. Pedig mindennap írok kérő, sürgető leveleket. írtam már Borso
dinak (jövetelünket is jelezve), Feketének, G ergely Borcsának, Kohlmannak, Luciának, Quasimodónak, Radónak, Vidornak, a zombori
Zsigmond Ernőnek (történeti cikket kértem tőle.)
Ma ismét írok
még négy-öt levelet, tálán a 3. szám már könnyebben lesz összeállít
ható, de ez a hét nagyonás szűkös vo lt s a 2. számot még akarva sem
lehetne 32 oldalra bővíteni. Kéziratskatulyám teljesen kim erü li a 3
szám számára az ö n verseit és Szántó drámarészlet ét tartogatom —
c'est tout. M ég A szlányi sincs több. N agyon kérem ö n t kedves test
vérem, sürgesse meg Debreczeni Figyelőjét Krklec könyvéről és
Szántó Róbertét a N épkör kultúrprogramjárói, m elyeket átolvasásom
nélkül is le lehetne adni, nehogy a tervezett 24 oldal is lötyögjön a
kevés kézirat miatt. A K éve kritikáit talán le lehetne adni, bár én
felületesnek tartom a Helikon, teljesen üresnek a Pesti Hírlap kriti
káit, no de nekünk emiatt nem kell szégyenkeznünk. H a hely lesz —
és ez biztosan lesz — úgy le lehetne hozni őket.
Fekete kifogásolja, hogy Berényi neve hiányzik a névsorból. Be-

rényi nekem is hiányzik, több fáradságot kellene vennünk a felkuta
tására. Talán érdeklődhetne utána, ha alkalma és ideje engedi. H a a
címét megtudja, úgy rögtön írni fogok neki.
Eddig semmi akadálya sinos a pénteki útnak. H a újabb értesítést
nem küldök, úgy pénteken 17.55-kor érkezem Ú jvidékre. Katinka aszszonynak ugyan már írtam, de nem említettem jövetelünket. Intézze
úgy a dolgokat, ahogy jónak látja, én minden programot örömmel
veszek.
Szóval a pénteki viszontlátásra!
Igaz szerettei
Szertteleky
Szt. Szivac, 1928. szeptember 23.
U. i. Lenne szíves az első számból 10— 15 példányt címemre
küldeni csekklapokkal együtt.
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Keserűsége, drága társam, határozottan rosszul esett. Fáj ö n t
ilyennek látnom, fáj éreznem azt, hogy nem vagyok egyedül, akiket
ilyen vigasztalan, örvényes hangulatok látogatnak meg ezen a tespedt,
szenvtelen és szívtelen lapályon. A hit mécsese bizony bennem is
csak pislákod és csak akkor lobban magasabb lángra, ha másokban
látom a láng vidám lobogását. Ha kókadt fényeket látok magam k ö 
rül, úgy az én lángom is meginog: érdemes-e még lobogni és fényt
küldeni a végtelen, gonosz éjszakába? Eddig még mindig azt feleltem,
hogy érdemes. V a g y talán kötelesség, elhivatottság kérdése ez? Las
sankénit bizony eljutunk mi is Fichte mondatához, hogy „filozofáln i
annyi, mint m eggyőződve lenni arról, hogy a lét semmi és a köteles
ség minden.“ A kötelességbe természetesen nem lehet sok'szépséget
belehazudni, de azért az elvégzett, kínok, keservek, megaláztatások
és beszennyezések között elvégzett kötelesség mégis csak ad valami
lelki fölényt és megnyugvást. N em ismerem ezt az ügyet, de ismerek
sok száz másikat, ismerem a talajt, ahonnan ilyen bűzös bogáncsok
teremnek, mégis mondom: hajítsa el fölényes, nyugodt gesztussal ha
ragját és keserűségét. Én ne legyen hűtlen hozzánk, harcunkhoz,
kötelességünkhöz.
N a g y o n köszönöm a küldött kéziratokat, így legalább pár hétre
el vagyok látva és addigra már be fognak futni az erdélyi kézirattal
bélelt válaszok. Fáradozását természetesen honorálni fogjuk, errő:
már beszéltem is Csukával és remélem, hogy hamarosan m egállapod
hatunk egy olyan rendes havi tiszteletdíjban, ami önnek is m egfelel
és bennünket sem terhel meg túlságosan. A külföldi levelezés — ezt

nagyon jól tudom — tekintélyes összeget emészt, ezt semmiesetre
sem hagyhatjuk figyelm en kívül.
A felhívások m ódját mindenképen helyeslem, csupán az a hozzátennivalóm lenne, hogy kérnénk meg egy arra alkalmas személyt Er
délyből meg Szlovenszkóból, hogy gyűjtse össze még azoknak az érté
kes embereknek írásait és adatos jellemzését, akik a mi számunkra
kevésbé ismertek, de azért kom oly és nagy tehetségek. Persze ez nem
ienne olyan sürgős, hiszen ha az ö n felszólító leveleire befutnak a
kéziratok, úgy hosszú időre el leszünk látva Ujarcú Magyarok-kal.
Kem ény János báró felkérését nagyon élete® gondolatnak találom. Egy hosszabb memorandum-szerű levelet gondolok ebben az
esetben helyénvalónak, amelyben részletesen ismertetjük az itteni
sivár irodalm i viszonyokat, a V . I. nehéz megszületéséit és bizonyta
lan életét s azután kérjük nemes támogatását. Mindenesetre legyen
o ly jó, drága uram, fogalmazza m eg ezt a levelet, ö n jobban ismeri
Kem ény báró jellem ét és helyzetét és az erdélyi viszonyokat, m elye
ket szembe kell állítani a mi irodalm i viszonyainkkal.
Nagyon köszönöm küldött észrevételeit, a legtöbbet figyelem be
fogom venni, már amennyiben ez lehetséges. Kristályt illetőleg nem
osztom teljesen véleményét. Igaz, h ogy ez a regénye gyenge és sápadt
(m it csináljak, mikor nem vo lt m ódom másban „válogatni“ ), de azért
nem tartom tehetségtelennek. Vannak ebben a regényében egészen
artisztikus foltok, más írásaiban is találtam már szaggatott szépsége
ket. Magyartalansága nem bántó, hiszen egyszerű és óvatos. Én leg
főbb gyengeségét gyávaságában, szűklátkörűségében találom. N e h e 
zen látja meg a dolgokat és amiket meglát, azokat se meri megírniD e mintha az utóbbi időben több lenne a bátorsága.
M ég arra fogom kérni, hogy a K éve kritikáit, avagy más, a V . I.-t
érdeklő cikket, hírt, juttassa el hozzám hogy a Hirek-Lap vélem ények
rovata mentül elevenebb és teljesebb legyen. A z is nagyon életrevaló
dolog lenne, ha a becsei irodalmi találkozóra elhozná az erdélyi H eli
kon alapszabályait. Talán mégis lehetne valmit kezdenünk, talán nem
vagyunk olyan korai és kegyetlen halálra ítélve, m int ahogy keserű
éjszakáinkon látjuk. Én, ha nem is sokat, de valamit mégis csak v á 
rok a becsei találkozótól.
Versei a második számban jönnek, éppen ezért — ha már mást
nem kaphatok öntől, a poéte pur-től — kérek ismét verset. Egy-két
hét múlva szeretnék ismét kettőt-hármat közölni.
M eleg és igaz barátsággal
Szenteleky
Sztári Szivac, 1928. szeptember 25.

Kedves »társam és testvéreim, itt küldöm Draskóczy 1000 dinárját,
aki nekem is jelezte a pénz elküldését, mely azonban máig nem érke
zett ide. N em akarom azonban ö n t megvárakoztatni, ipikor tudom,
hogy 'milyen sürgős és fontos a pénz, ezért előlegezem D raskóczy
pénzét.
A mai posta egyébként kéziratot hozott G ergely Borosától, Ko*
vács A ntaltól, hazaérkeztemkor pedig itt várt már Havas A n ta l és
Farkas G ejza levele. Szóval mozgolódunk, mindenkiben sok a kedv,
$ hit, a bizakodás és így nekünk is könnyebb lesz a munka, az ugar
törés. Különösen Farkas G ejza hites, elismerő levele esett jól.
Kohlman hallgatása szinte érthetetlen. Ú g y látszik nagyon nagy
előkészületeket tesz a cikkírásra, csak ne egeret szüljön a hegyek
vajúdása.
A leveleket pontosan, megbeszélésünk szerint elküldöm Deáknak,
Mártonnak, Váradynak.
H a Szabadkán lesz, ne feled je Lászlónak odaadni az Auslese cik
két, a Tonfilm ről, valamint megtudakolni Berényi címét, akit nem
szeretnék nélkülözni munkatársaink közül.
Igaz barátsággal
Szenteleky
Sztari Szivac, 192S. X. 1.
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N éhány kérésem lenne s ezért küldök ismét levelet önnek kedves
barátom. A z első kérésem az, hogy okvetlenül küldjön 20 drb. Képes
Vasárnapot a Vajdasági írás 1. és 2. számával s befizetési lappal. A n y nyian érdeklődnek $ lap iránt és én nem tudom odaadni mindenkinek
az én egyetlen gyűrött példányomat.
Mellékelten küldök néhány programszerű állíitómondatot, m elye
ket az unalomig lehetne ismételni a Képes Vasárnapban, vagy a V . I.
utolsó oldalán. Szeretném, ha ezek a programmondatok mindig együtt,
csorbítatlanul jelennének meg.
A becsei pénzt megkaptam, itt küldöm a N ép kör pénztárosának
tevelét is. A köszönőlevelet rögtön elküldöttem.
Mellékelem még Havas A n ta l levelét, aki nem írta meg közelebbi
címét, így kérem önt, továbbítsa azt neki.
A negyedik szám kéziratainak nagyrészét már holnap postára
teszem.
Szeretettel köszönti
Sztári Szivac, 1928. október 3.
Szenteleky

Tegnapelőtt levelet kaptam Deák Leótól, akinek sorai között
bizonyos vonakodást olvastam, ezért legjobbnak találtam szem élye
sen megtárgyalni vele az ügyet. Tegnap bent voltam Zom borban és
közel egy óra hosszat beszéltem Deákkal, aki egyrészt mentegette
magát, hogy eddig nem csinált még semmit, de Magyarországon töl
tött egy-két hetet, másrészt avval a naiv óhajjal jö tt elő, hogy nem
lehetne-e önállóan m egjelentetni a V . I.-t a N yugat mintájára. M ik or
részletesen kifejtettem előtte az utóbbi terv keresztülvihetetlenségét
teljesen belátta, hogy ezidőszerint ez a legjobb megjelenési mód és
forrna és megígérte, hogy még tegnap beszél a takarékkal, a kaszinó
va l (két nőegylettel beszélt á-s már) és egy-két magánossal, úgy hogy
jö v ő hétre már biztosra Ígérheti az első ezer dinárt.
Beszéltem iKohlmannal is, akit vagy húsz T o lsztoj könyv között
találtam. M ég csak most kezd „belem élyedni“ a dologba és ezért ta
nulmánya még mindig nem készült el. Jövő hétre azonban biztosan
készen lesz. Panaszkodott, hogy Zom borban a Képes Vasárnapot
senki sem ismeri, a V . I.-ról pedig húszharminc olyan embernek sincs
fogalma, akik biztos és lelkes hívői, előfizetői és terjesztői lennének az
újságnak. N agyon szeretné, ha a szerkesztőbizottság összeülne, ahol
ő több gyakorlati indítványt tenne. A lap szellemi részével teljesen
meg van elégedve.
M ivel Kohlman tanulmánya m ég nem készült el, a tükör m eg
változott. Előbb jönne a regény s a többi a mellékelt sorrendben. Itt
küldöm még Csányi egyik versét, valamint Szántó (szerintem nagyon
gyenge) drámarészletét a következő számba. Lenne szíves László ta 
nulmányát megsürgetni, Debreczeninek is írtam a Krklec kritika m i
att. És ha Harasztival meg a többi szabadkai „munikatárs“ -sal talál
kozna, emlékeztesse őket Ígéretükre. Már megint nincs kéziratom.
Különösen novellám nincsen.
Bánt, hogy a legutóbbi szám csak toldásokkal telítődött meg. Ki
az a két János, akit még nem ismereik? Szántó és Richter? N em lett
volna jobb T ó só Tolsztoj cikkét lefordítani? N a de talán nem le s z
nek gyakoriak ezek a kényszerű töltelékek. H a 24 oldalra redukál
nánk a terjedelm et, úgy mindenesetre meg lennénk kím élve ilyen gon 
doktól.
Mellékelem még Csányi versét a már elküldött kettőhöz és So
m ogyi Pál versét, amelynek; végére egy más sort írtam. Ha ilyen vál
toztatásba belemenne, úgy készséggel lehoznám a v e r s e t. . . A vers
különben nagyon jó, sajnálnám, ha Somogyi ragaszkodna az utóbbi
sorhoz.
Mécs László látogatása nagyon tetszik nekem, minden erőnkkel
azon ¡kell lennünk, hogy ez valóra váljon. Talán Fekete tarthatna egy

kis felolvasást Mécs költészetéről a tervezett estén és egy-két zene
számmal — nincsenek talán Mécs versek megzenésítve? — lehetne
változatossá tenni az estét.
Végül ismételten kérem, hogy küldessen sürgősen számomra K é 
pes Vasárnapokat az utolsó három számból, mert 15— 20 előfizetőt
biztosan szerzek itt, akik a V . I. első számától lennének a lap elő fi
zetői.
Szerdán este nem leszek itthon, egyébként bármilyen nap öröm 
mel várom.
Szeretettel köszönti igaz barátja
Szenteleky
Szt. Szivac, 1928. X. 6.
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Gosp. Mladen Leskovac knjizevnik
Beograd, Studenaöka ul. 77.
K edves Barátom,
hiszem, hogy rendesen kapja a Vajdasági írást és talán már csokorba
is gyűjtötte azokat az észrevételeket, gáncsos m egjegyzéseket, ame
lyek olvasásakor szemébe ötlöttek. N agyon kérem, küldje el nekem
észrevételeit, én sok köszönettel fogadok minden bírálatot és igyek
szem a korrigálihatót korrigálni.
Egyébként kérésekkel jövök. A z első kérésem az, hogy ha bárm i
lyen m egfigyelése vagy kritikai megállapítása van (könyvek, tárlatok,
színház) úgy írja ezt m eg a Figyelő számára, esetleg egy hosszabb
önálló cikkben. Csuka a múltkor lent járt Belgrádban, ö n t is kereste,
hogy személyesen m egkérje működését, d*e' nem tudta megtalálni.
Ellenben hosszasan beszélt Velykóval, Tósóval és egy táskára va ló
ígéretet meg biztatást hozott magával. V ely k ó novellákat és cikkeket
ígért, Tosó kritikai írásokat, de eddig egyik sem küldött semmit.
A másik kérésem, hogy legyen szíves és k ö zölje velem annak az
úrnak nevét és címét aki az A k te m balladáját lefordította. A fo rd ító
neve nélkül ugyanis nem akarom leközölni.
Végül még egy kérés. H a id eje van, úgy térjen be a francia köny
vesboltba és küldesse el nekem utánvéttel Julién Benda: La trahison
des Clercs című könyvét. H a nem lenne meg, úgy talán megrendel
nék. N agyon érdekel ez a k ön yv és talán írnék is róla. Benda kön yve
már egész lavináját indította meg a reflexiós cikkeknek, talán nem
sokat ártana, ha én is szaporítanám eggyel ezeknek a cikkeknek
számát.
Szívességét előre is sokszor köszöni és sok szeretettel üdvözli
készséges híve

m

Leveleit megkaptam és megörültem nekik. Egyrészt azért, m ert
amint az ö n leveléből is látom, az érdeklődés a V . I. iránt egyre tá
gabb és elevenebb, másrészt, m ert megtörtént a béke a B. N.-val ami
bizony nagy előnyt jelent számunkra, örvendenék, ha Polácsi vitába
szállna Aszlányival, evvel is magunk felé fordítjuk az érdeklődést, de
nem hiszem, hogy Fenyves helyt adna ennek. A reciprocitást min
denesetre pontosan be kell tartani, én szívesen belemennék abba, ha
a V . I. 32. oldalának felét adnók oda a M inerva könyvhirdetésére.
N agyon kérem a V . I. programszerű hirdetését, m elyet múlt héten
beküldtem, használja fel valahol, sőt lehetőleg m indegyik számba
jönne ugyanaz a hirdetés.
Eddig m ég semmi válasz sem jö tt Zom borból vagy Becskerekről.
Holnap-holnapután várom ezeket a fontos leveleket. M ihelyt megér
keznek, tudatom Önnel az eredményt, ha csütörtökön nem jönne el
személyesen Szivácra.
Ma kaptam Leszkováctól levelet, csupa lelkesedés és munkakedv,
jö v ő hétre egy csomó kéziratot ígér. Azonkívül arra kér, hogy az
utolsó, szóval harmadik számot küldjük el neki, m ert az úgy látszik
a postán elveszett, ő pedig minden számot lelkiismeretesen akar v é 
gigolvasni. N agyon kérem, teljesítse Leszkovác kérelmét, azt hiszem
ez a legkevesebb, amivel áldozatkészségét és jóindulatát honorálni
tudjuk. Én is ismételten kérem a már többször megsürgetett húsz
példányt az eddigi számokból mert annyit biztosan el tudok helyezni
s az érdeklődés nemcsak nagy, de türelmetlen is. N aponta kell Ígér
nem, hogy „holnap biztosan“ és kellemetlen, hogy ezt az Ígéretet már
három hete nem tudom beváltani.
Benedek cikke semmiesetre sem való a V . I.-ba. Egy nem aktu
ális szakkérdést tárgyal rossz tudományos nomenklatúrával. Ilyesm i
nek nem lehet helye egy irodalmi szemlében, még ha ezres támoga
tásokkal is kisérné cikkét. M ert ugyanilyen joggal aztán egy cukor
gyár megkövetelheti, hogy egy szakcikket hozzunk azokról a kémiai
eljárásokról, m elyek a cukor tökéletesebb kivonását célozzák, eg y
szövőgyár a legújabb rendszerű szövőgépek mechanikájáról küldene
szakcikket, a végén se szeri, se száma nem lenne ilyen „tudományos“
cikkeknek, m elyek minden szakszerű nagyképűsködésük m ögött is
csak a reklámot szolgálják.
Itt küldök még egy elmaradt oldalt Fekete legutóbb m egjelent
„M agyar írók és újságírók Páriában“ című híréből. U gyan nem hi
szem, hogy fel lehessen használni, mégis elküldöm, tölteléknek talán
jó lehet.
Értesítését várja és szeretettel köszönti hű társa

Köszönöm levelét és figyelmességét. Egyelőre el vagyak látva
kézirattal és bízom benne, hogy hamarosan befutnak a válaszok az
elküldött felhívásokra. Én ugyanis mindjárt másnap postára tettem
az átadott leveleket. Magam is úgy tartom, hogy a V . I. szétküldése
roppant fontos dolog lenne, mindenesetre szívesebben küldenek k éz
iratot egy olyan lapba, m elynek súlyát és irányát ismerik. Sajnos, az
adminisztráció körül is vannak bajok, illetve a baj közös gyökerű: a
pénztelenség. Első kötelességünk azonban — m ihelyt a zom bori és
becskereki segélyek biztosítva lesznek — hogy önnek juttassunk
szerény havi tiszteletdíjat. Én hiszem, hogy ez sikerülni fog.
Mécs László szereplése elé nagy bizakodással nézek. Én úgy gon
dolnám, hogy ö n , minit Mécs legalaposabb ismerője, egy rövid tanul
mányt olvasna fel azon az estén, mert a vajdasági közönség bizony
nem ismeri a jelenkor — talán legnagyobb, de mindenesetre — géniális m agyar lírikusát. Egy ilyen kom oly beharangozás nagyon szük
séges, szinte elengedhetetlen. A zon kívü l valami zenével lehetne tarkí
tani az estét. N em ttud róla, kedves barátom, hogy a Mécs verseket
nem zenésítették-e meg? Ha igen, úgy jó lenne kótájukat beszerezni,
hogy idejekorán betanulhassa valamilyen vidéki primadonna. S zeret
ném nagyon komolyan és nagyon szépen csinálni a Mécs estet, ha
ugyan a hatóságok megengedik szereplését. D e higyjünk, bízzunk és
akarjunk.
A G yallay novellát megkaptam, de az ö n tanulmányát Istók
Jánosról nem találtam a borítékban. Talán asztalán maradt. H a m eg
találja, úgy okvetlenül küldje el. A képeket a Képes Vasárnap hozná
ugyanabban a számban, tekintve, hogy a V . I. hamarosan puiha, szem 
csés papirost fog kapni m ely alkalmatlan lesz klisék közlésére.
Magam is sajnáltam, hogy nem beszélgethettünk meghittebben a
mi közös, kedves és keserves dolgainkról, no de bízom benne, hogy
legközelebb több idő és alkalom adódik. Igaz, hogy megbeszélni v a 
lónk is szaporodik.
Igaz társa és barátja
Szenteleky
Szt. Szivac, 1928. október 9-én.
U. i. A Laták kritikát már leadtam, a verseket sokszor köszönöm,
azok is hamarosan sorra jönnek. A Mécs versekkel m ég várok, hátha
időszerűbbek lesznek egy-két hét múlva.

LESZKO VÁC M L A D E N N E K , BELG RAD
Gosp. Mladen Leskovac knjizevnik
Beograd, Studenacka ul. 77.
Drága barátom,
a levele igazán tiszta öröm vo lt számomra, jósága, 'készsége, fig y el
messége végtelenül jól esik s ezt a jó érzést csupán az adósság g on 
dolata zavarja. M ikor és mimódon tudom majd viszonozni határtalan
szívességét? Csak a véletlen lehet segítségemre az adósság-törlesz
tésben.
H ogy ilyen szokatlanul gyorsan válaszolok, annak oka — őszinte
örömömön kívül — az, hogy hamarosan le szeretném hozni a Steinfeld
féle M an ojlovity fordításokat (Korunk öröme és bánata, A k tem b a l
ladája) és ezért kérni fogom azt a bizonyos tanulmányt, m elyet le v e 
lében ígérni szíves vo lt a fordítások elé. N em szabok határt erre, de
jó l jönne mentül előbb, mert jelenleg más szerb fordításom nincsen
s később azt hiszem túlsók is lesz. Szeretném arányosan elrendezni
a fordításokat és ezért máris el kellene kezdeni közlésüket. Ismétlem,
nem sürgetés akar ez lenni, de ha komolyan van ideje azt a bevezetést
megírni, úgy kérni fogom mielőbb.
N agyon örülnék annak is, ha K osztity verse elé egy kis bevezető
tanulmányt kapnék akár öntől, akár Tosótól. A fordítást magam sze
retném végezni, bár tudom, hogy K osztityot fordítani nem könnyű
dolog de talán éppen ezért. Érdekelnek ezek a nyelvi akadályver
senyek.
N agyon érdekelnének a Zivot i Reé-ben m egjelent A d y ford ítá
sok, ezekről okvetlenül meg fogunk emlékezni a V . I. hírei között,
ezért kérem, küldje el azt a számot alkalomadtán vissza fogom adni.
Ismétlem mindent nagyon szívesen, sok hálával és örömmel v e 
szek öntől, a képeket is nagyon szívesen leközölnénk, de a Képes
Vasárnapban (persze ugyanabban a számban, ahol a megfelelő cikk
megjelenik a V . I.-ban). A V . I. ugyanis nem közöl képeket, pár hét
múlva puha és hom ályos papiroson fog megjelenni s így a klisék kü
lönben se érvényesülnének. A Képes Vasárnap azonban mindig nagy
örömmel közöl képeket színházról, tárlatokról, művészi események
ről.
Benda kön yvét kíváncsian várom, de ne feled je el utánvéttel
küldetni, nehogy a leszámolás késsen és önnek még külön költségeket
okozzak. Ha másik tanulmányát is megkaphatom, azt is sok köszö
nettel venném, de egyelőre csak a könyvet küldesse el, a La fin de
l ’Eternekt m ajd később fogom kérni, hiszen ezek nem o ly könnyű
•olvasmányok, hogy regény m ódjára pár nap alatt elfogyasszuk őket
Utolsó szavam megint csak a köszöneté. És kérem ön t, higyjen

ennek az egyszerű köszönetnek, m elyet a szeretet írat és ismételtet
velem.
Igaz barátja:
Szent eleky
Sztári Szivac, 1928. október 9.
M ég arr.a szeretném megkérni, hogy küldené el vélem ényét Jovan
Popoviityról, az elbeszélőről akinek írásait a Letopisz és a Bácsmegyei N ap ló is hozza. Én tehetséges elbeszélőnek tartom, egy novellája
egy orosz emigránsról nagyon megkapott, éppen ezért meg szeretném
nyerni őt a V . I. számára. M i az ö n vélem énye? Tu dja a címét? (A z t
hiszem Becskereken lakik.) Tud valami közelebbit róla és irodalmi
törekvéseiről?
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Sietve írok, hogy még idejében megkapja e sorokat, mert nem
utazhatom vasárnap. Ugyanis csúnya influenzám van, a szobában
ülök és ilyen állapotban nem merek útrakeln!. Talán ö n azért talál
kozhatna Streiiczkyvel, avagy — ha jobbnak látja — úgy halasszuk el
a találkozást. Itt mellékelem M arton A n d or levelét, azt hiszem a
becskereká út egyelőre nem időszerű. Zomb'orról csak annyit tudok,
hogy a gyűjtés folyik s állítólag havi 1000 dináron fölül kapunk tá
mogatást. Lehangolóan hatott azonban, hogy ép akkor, amikor a
gyűjtés folyt, a legutóbbi Képe® Vasárnapból — a Zom borba küldött
példányokból — hiányzott a Vajdasági írás. Deák Leó és az Olvasó*
k ör legalább is nem kapta meg a V . I.-t.
N agyon érdekelne a N apkelet cikke, valamint a többi írás és le
vél, ami a V . I.-ról szól. Ezért nagyon kérem, küldje el nekem, va g y
— ami a legjobb lenne — hozná el magával, m ielőtt Szabadkára
menne. Lehetséges lenne ez? A k k o r legalább megint letárgyalhatnánk
sok olyan dolgot, melynek elmondása és megvitatása így levélben
nagyon lassú és nehézkes.
A Képes Vasárnapokat megkaptam, már el is küldettem a m egfe
lelő címekre s remélem, hogy pár nap múlva már elküldhetem a szivaci előfizetők jegyzékét a pénzzel együtt.
Szántónak egyidejűleg írok, amelyben bejelentem a vis m ajort,
mely akadályoz az utazásban. A találkát persze még nem mondom le,
mert hátha ö n mégis elutazik. Ismétlem: nagyon szeretném, ha
ellátogatna hozzám, Tia már Mahomed nem tud a hegyhez menni.
Szeretettel köszönti igaz barátja

Kedves jó barátom, sokszor ¡köszönöm levelét és a küldött kéz
iratokat. M ég nem volt alkalmam átolvasni, csupán Polácsi W ithm an
tanulmányát olvastam el, m egjegyzésem et majd elküldöm neki. Bánt,
hogy M olter csak ilyen silány munkával ajándékozott meg bennün
ket, hiszen ő az egyedüli, akit az erdélyiek közül itt is ismernek. A z t
hallottam, hogy nemsokára Verbászra fog jönni, talán akkor lehetne
beszélni vele. A kézirattal mindenesetre még várok néhány hetet.
N e haragudjon, hogy pártfogójának novelláját visszaküldöm. Én
is úgy látom, hogy tud írni ez az ember, de ez a lapos, színtelen és
csattanó nélküli anekdota sehogyan se illik a V . I.-ba. Komolyabb,
súlyosabb írás kell nekünk, valami belső történés, valam i jól meglá
tott vagy őszintén átérzett lelki emóció. Ilyesvalam it kérjen tőle és
hangsúlyozza, hogy mi súlyos, reprezentatív szemle szeretnénk lenni,
ezért csak gondosan kiválogatott írásait küldje nekünk. Sajnos, már
kétízben kellett tapasztalnom, hogy ezek a fiatalok a Bácsmegyeinek
küldik a jobb dolgaikat és a V . I.-nak a selejtesebbet.
Én azt hiszem, hogy ö n nagyon is elfogult Csány.ival szemben.
Istenem: dilletáns. N em rakétázó tehetség, de dilletantizmusában van
intelligencia és becsületesség. A M i Világunkat nem láttam, de hi
szem, hogy nagyon rossz lehetett, ez azonban még nem ok arra, hogy
a V . I. nagynéha ne engedje be gondosabb, fésültebb írásait. Kevesen
vagyunk és ezért egy-két dilletánsnak mégis csak meg kell b o cs á ta 
nunk.
Reinel Jánosnak már több mint egy hónapja, hogy kéziratot kül
döttem. A z t hiszem csak megkapta. Csuka említette, hogy panaszko
dott volna önnek, hogy kevesen küldtek még kéziratot a Vajdaság
ból. Talán az én nevem — ez alkalommal — nem szerepel a hanyagok
között, bár ezt a jelzőt legtöbbször megérdemlem.
Szeretettel köszönti
Szenteleky
Sztári Szivac, 1928. X . 15.
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A kéziratokat megkaptam és most már nem panaszkodom. E gye
dül azt találom, hogy novella alig jön be, pedig a közönség olvasni is
szeret, nem mindenkit lehet essay-kkel táplálni. N o de lehet, hogy ez
a novellaínség se tart még sokáig, a Blazsekek már jelentkeznek.
M ellékelek egy Helyreigazítást, amelyet a H írek után lehetne
lehozni, azonkívül itt küldök még három türelmetlen előfizetőt. A
gyűjtés még folyik, a napokban még 8— 10 címet fogok küldhetni.

M ég csak arra kérem, hogy a Lászlónál lévő D ie Auslese-t k é m é
vissza. iKohiman írt, hogy a T o lsztoj cikket Szabadkára fogja küldeni.
H a odaérkezne, kérem azt átolvasni, annak ortog rafiáját átjavítani
(nehogy T o ls to i, meg D ostojew ski kerüljön a szövegbe Tolsztoj és
D osztojevszkij helyett) és azután értesíteni engem annak terjedelm é
ről. A kéziratokat csütörtökön okvetlenül postára teszem.
Igaz társa és testvére
Sztári Szivac, 1928. X. 16.
Szent el eky
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Utolsó levele érdekes, szinte izgalmas eshetőségeket villantott fel
a novemberi becsei horizonton. Mégis alig hiszem, hogy Becsén na
gyobb és hevesebb harcra kerüljön a dolog. Radó sokkal passzívabb,
semhogy offenzívát szervezzen, Bródynak meg semmi joga, hogy belekontárkodjon a vajdasági irodalom kérdéseibe. M ár tíz év óta lakja
a Vajdaságot, de azért még semmi iránt sem érdeklődött, ami itt t ö r 
ténik, mi jogon akar most gáncsoskodni és m egértője lenni a mi
problémáinknak? A felkészülést okvetlenül helyeslem s ezért jónak
tartanám, hogy mi, a V . I. spiritus rektorai (ö n , Fekete és Szántó)
Becse előtt egyszer összejöjjünk és megbeszéljük defenzív taktikán
kat úgy tüzérségi, mint gáztámadás (bűzbombák) esetére. Én a jö v ő
hét péntekjét vagy szom batját tartanám erre legalkalmasabbnak, am i
kor délután lemehetnék Ú jvid ék re és talán Lampellal is találkozhat
nék ugyanakkor. Mindenesetre beszélné meg Szántóval a dolgot, h a j
landó lenne-e ő is lejönni és az előkészületekben résztvenni vagy ta 
lán Szabadkán találkozzunk és Streliczkyvel tárgyaljunk ez alkalom
mal? M a kaptam különben Draskóczytól levelet, amelyben arra kér,
hogy látogassam meg, mert fontos megbeszélni valói vannak. Ezért
valószínűleg holnap délután lemegyek Becsére és akkor bővebben re
ferálhatok a becsei ügyekről.
A z utóbbi számnál szóvá kell tennem egyes tipográfiai hibákat,
melyek határozottan bántóak. A z új arcú magyaroknál ugyanis m e
gint a címek lettek nagybetűkkel szedve, míg a név kurzívval a szö
vegben. D e hiszen itt nem a verscímek a fontosak, hanem a költő, akit
bemutatunk. A jövőben tehát nagyon kérem, tartsuk be a követke
zőket: az U j arcú magyarok után baloldalt nagybetűkkel, de vonal
nélkül a név következik. Azután jobboldalt petittel az ismertető, be
vezető sorok s csak ezekután jön a novella vagy a vers címe. A vers
vagy novella végén a szerző neve teljesen felesleges
Itt küldöm a szerkesztői üzeneteket, melyeknek a Képes V a s á r
napban kérek helyet, mert a V . I.-ban, mint kom oly szemlében nem
jó l festene ez a rovat, aztán még — a jelenlegi kézirattorlódást te
kintve — hely se igen lenne számára.

Itt mellékelem még a legújabb szivaci előfizetőket, akik eddig az:
összes számokat megkapták, a 32. szám kivételével. Kérem tehát a
35. számtól k ezd ve rendesen küldeni nekik a lapot (pótolva persze a
32. számot) és egyúttal be lehet szüntetni az én címemre küldött 20
példányt. Ellenben kérek két példányt küldeni m indegyik számból a
címemre.
Holnapután ismét írok és beszámolok becsei útamról.
Mártonnak, Brenner főtiszteiendőnek rögtön levele vétele után
írtam. M ég eddig semmi válasz. Deáknak holnap írok.
M eleg kézszorítással igaz társa
Szent el eky
Szt. Szivac, 1928. X. 20.
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M egjöttem Becséről és a helyzetet ma már sokkal optimisztikusabban Ítélem meg, mint tegnapelőtt. Draskóczy erősen hiszi, hogy
nem lehet ünneprontás. Ha lesznek is ellenvélemények, de nem hihető,
hogy ezek botrányos szélsőségekbe tévedjenek. Fenyves mindig ó v a 
tos és határozatlan, ő számításba se jön mint harcos ellenzék. Radó
puha is, jám bor is, ha van is harcikedve, semmi esetre sem fog az a
bűzbombavetésig fajulni. Luciát alig veszi valaki komolyan, más pe
dig eddig még nem is jelentette be részvételét az ellentáborból. De
kik is lehetnek még? Bródy nem kapott és nem is fog kapni meghivót, Debreczeni, László, V id o r a V . I. munkatársai s ezért csak letom 
pított, langyos ellenvélemény várható a részükről. Én tele vagyok bi
zakodással s alig hiszem, hogy csalódni fogok. Ilyen nagyszabású á l
dozatos kultúrális megmozdulást senkinek sem lesz szíve botrányba
fulasztani. M égis Draskóczy arra kért, hogy menjek el vele pénteken
26-án reggel Szabadkára, hogy a Bácsmegyeit, a H irlapot (ahonnan
még egy válasz sem érkezett), Radót még egyszer személyesen is m eg
hívja, hogy ezzel is letompítsa a harci készülődést, hiszen mindenütt
a békés kézfogást fogja hangsúlyozni. Ugyanekkor fel szeretném Streliczkyt is keresni, ezért arra kérem ön t, hogy érdeklődné meg, lehet
séges lenne-e Streticzkyvel találkozni pénteken 8 és 2 között. M i pén
teken reggel elsősorban Szántót fogju k felkeresni s örülnék, ha ö n t is
Szabadkán találnánk még. Ha ön nem lehetne ott, úgy legyen oly jó
és mondaná meg Szántónak üzeneteit, esetleg hagyjon pár sor írást
nála vagy a nyomdában, ahová szintén elmegyek és elviszem a jö v ő
heti szám kéziratait.
Más újság, sajnos még nincsen, csupán kézirataim szaporodnak.
Galambos Feri becsei ügyvéd említette, hogy Becsén sokan sze
retnének előfizetni a V . I.-ra, de sokkal nehézkesebbek, semhogy a
kiadóba írjanak. Ha Bereznay nem mehetne most Becsére, jó volna

valakit megbízni az előfizetőik gyűjtésével, a jubileum alkalmával pe
dig okvetlenül kell ütnünk a nagydobot az írás érdekében.
Sok szeretettel hűséges társa
Szt. Szivac, 1928. október 22.

Szenteleky
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Vajdasági írás*

Subotica (Szabadka) 1928. szeptember 30.

M élyen tisztelt Urunk,
m integy tízesztendei erőfeszítő munka, minden akadályokon keresz
tül való kitartás és az itteni magyar kultúregyesületek támogatása
lehetővé tették, hogy a vajdasági magyar irodalom hozzáillő köntös
ben jelenhessen meg. Ezeknek az adottságoknak a figyelem bevételé
vei indítottuk meg Vajdasági írás címmel azt az irodalmi szemlét,
amely szeretnők, ha mindenben őszinte megnyilatkozása lehetne itteni
fejlődő m agyar kultúránknak. N agyon természetes, hogy ilyen messzi
horizontú tervhez a saját erőnkön kívül az utódállamok területén élő
magyar szellemi kiválóságok munkásságát is feltétlen számításba kell
vennünk, éppen ezért célunk teljes eléréséhez Erdély íróit is testvéri
kézadásra szólítjuk fel.
Kérjük tehát mt. Urunkat, amennyiben célkitűzéseink az ö n
szemléletét is fednék, értékes munkáival legyen segítségünkre. S
amennyiben kézirataival megtisztel bennünket, a beküldeni szándé
kolt írások előtt 10— 15 sorban rövid életrajzát és eddig m egjelent
munkáit ismertesse velünk.
Tám ogató testvéri job b já t előre köszönjük és üdvözöljük
őszinte magyar szeretettel
Fekete Lajos

Szenteleky K o rn él

A kéziratot kérjük Fekete Lajos, Novisad, (S. H. S.) Darányitelep címére küldeni.

* Nyomtatva.
* * E levél géppel íródott Kuncz Aladárhoz. Unokahuga, Máihó Szabó Magda
tulajdona.

LE S Z K O V A C M L A D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Mladen Leskovac knjizevnik
Beograd, Studenacka ul. 77.
Hálás és őszinte köszönet a küldött kéziratért, hamarosan le fo 
gom fordítani és a jö v ő számba okvetlenül le fog jönni. A z elmaradt
számok miatt már írtam a kiadónak, nem tudom, hol és hogyan vesz
hetnek el a számok, a kiadóban azt állítják, hogy a 3. számot kétszer
is elküldőtték önnek. Előre is köszönöm szíves fáradozását a Kosztity cikk körül, valamint azt a sok jóindulatot, am elyet a V . I.-re
pazarod. Roppantul röstellem, hogy egyelőre nem küldhetünk még
önn ek honoráriumot, az anyagi helyzetünk nagyon ingatag még, a
segélyek és az előfizetők megszervezése elég lassan folyik. Remélem
azonban, hogy néhány hét múlva már biztosabb és termékenyebb ta
lajon fog állni a V . I., amikor ha szerényen is, de mégis honorálhat
juk a munkatársak odaadó fáradozását. Elsősorban persze az Ön
munkásságát fogjuk tekintetbe venni.
Tegnapelőtt Sztari Becse jen voltam, ahol dr. Draskóczy Ede, a
Magyar N ép kör elnöke a kör jubileuma alkalmával nagyszabású ün
nepséget készít elő. A z egyik pontja a jubileumnak a vajdasági írók
találkozása lenne, amelyre a vajdasági szerb írókat (ö n t, V elykót,
Tosót, Zsarko V aszilyevityet) is meghívta, sőt a M aticát is mint tes
tületet, am ely valószínűleg kiküld valakit erre a találkozásra talán
m ár kész tervezettel is. A rró l van ugyanis szó, hogy a magyar-szerb
kultúrközeledést megszervezzük akár a Matica keretében, akár egy
különálló társaság formájában (azt hiszem erre a célra legalkalma
sabb lenne V itk o v ity M ihály neve) s ez a társaság irányítaná a két
nép szellemi termékeinek kicserélését, a fordítások megjelentetését,
illetve kiadását, közöis kult úrest ék szervezését, stb. A z t hiszem a v a j
dasági magyar írók ellenvélemény nélkül elfogadják ezt a tervet és
hiszem, hogy a Matica is rokonszenvvel fogadja, hiszen ez magasabb
politikai érdek is, hogy az itt élő magyarságnak önálló kultúrélete
legyen. Én sokat várok ettől az irodalm i találkozástól.
Másnap eg y kultúrest lenne, amelyre ö n t is fel fogja kérni dr.
Draskóczy, hogy egy számmal szerepeljen. Talán a magyar irodalom
szerb közönségéről (a Matica könyvtárában például legkapósabbak a
Jókai regények) avagy a fordításokról olvasna fel egy rövidebb essay-t természetesen szerbül. N agyon szeretném, ha ö n elvállalná
Draskóczy felhívását, mert ö n a legalkalmasabb erre a szerepre.
V élyk ó ideges és szeszélyes, Tosó kényelmes, Zsárkó pedig kissé k o
molytalan. N agyon szeretném, ha Becsén 'találkozhatnánk, ha ö n
esetleg javaslatokkal, újabb tervekkel jönne az írói találkozásra és

egy szép értekezéssel a kultúrcstrc. Hacsak teheti, tegye meg, drága
testvéreim.
Sóik szeretettel köszönti hűséges híve
Szenteleky
Szitári Szivac, 1928. október 23.
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Gosp. Jovan Polácsi
N ovi-S ad
Igen tisztelt uram,
sokszor köszönöm értékes kéziratait, sajnálattal kell azonban k ö zöl
nöm önnel, hogy nem tudom őket felhasználni a V . I. számára.
Elsősorban a Whitman tanulmányról szeretnék szólni. A m int ö n
is észrevette, a V. I. idegen költőket szokott bemutatni néhány tájé
koztató sorral és egy rövidebb eredeti fordítással. A z ö n tanulmánya
első sorban ismertetés s ezért ebben a rovatban lenne helye, azonban
nincs hozzá eredeti fordítás Whitmann verseiből, ami nélkül az is
mertetésnek nincs sok értelme. Ezért a következő két módja lenne a
Whitmann kérdés megoldásának: V a g y lefordítana egy-két Whitmann
verset (persze csak eredetiből és nem a német fordításból!) am ely elé
kerülne megkurtított és tisztán ismertetést célzó írása Whitmannról,
vagy átdolgozná tanulmányát tiszta művészi vagy esztétikád essay-vé
kigyom lálva belőle minden ismertető tendenciát, minden lexikális
adatot és közhelyet s akkor mint önálló tanulmány (versfordítás nél
kül) kaphatna helyet a V . I.-ban. Én mindegyik megoldást szívesen
veszem. Érdekes, hogy már két helyről ígértek Whitmann fordítást,
de ha ö n előbb küldi vagy biztosra ígéri a fordításokat, úgy le fo 
gom mondani a másik kettőt.
A „Solon a meccsen“ című írása mulatságos elgondolás. Kár, ¡hogy
nagy tárgyismeretét nem aknázza jobban ki, nem m élyíti és halmozza
az időtávolságok által előállott fonák helyzeteiket. Azonkívül úgy ér
zem, h ogy a humoros írás végéről hiányzik valami csattanó, ami a
komikumot jobban kihangsúlyozná. Ha kedve lenne ilyen irányú át
dolgozáshoz, úgy hálásan venném ezt az átformált írását is a V . I.
számára.
A „V ih a r a pusztán“ című versét a közlendők közé soroztam. E l
vünk azonban az, hogy magányos verset nem közlünk az írásban, mert
az olvasó tévesen, ferdén ítélhet és hézagos képet kaphat egy k ö ltő 
ről, ha annak egyszerre csak egy versét olvassa. Ezért kérek még e g y 
két hasonló szép, súlyos verset, melyeket aztán egyszerre fogunk m eg
jelentetni.
őszinte tiszteletét küldi

L E S Z K O V A C M L Á D E N N E K , B ELG R ÁD
Gosp. Mladen Leskovac knjdzevnik
Beogvad, Studenaöka ul. 77.
Levelemben elfelejtettem megírni, hogy a fényképeket Sumanovity képeiről keddig, 30-ig lehetne beküldeni Szuboticára (Senoe-u. 12.)
s akkor a cikkel egyidejűleg (nov. 4-én) jelenhetnék meg. Szívesen
vesszük azonban, ha a későbbi számban kapunk tiszta és szép repro
dukciókait főleg a szerémségi «tájképekről.
Igaz barátja
Sztari Szivac, 1928. X. 24.
Szenteleky
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Sietve írok, m ert nagyon sok beszámolnivalóm van. Első szavam
azonban mégis a köszöneté. N agyon köszönöm szép verseit, az aján
lást, a iheleg kézszorítást. A sors összesodort bennünket s most egyirányban küzdünk és harcolunk, ha mindjárt nem is valljuk m indig
ugyanazokat az elveket, irányunk mindenesetre egy és érzéseink min
dig emberiek és eszményiek. Sok megértéssel szorítom meg tehát ke
zedet és ajánlom fel tiszta barátságomat, öröm m el kösz önt lek, ba
rátom.
Tegnap, pénteken Draskóczyval Szabadkán voltunk. Először Streliczkyvel tárgyaltunk, aki tele van áldozatkészséggel, de teljesen tá jé
kozatlan. A Fisoher nyomdáról, a Képes Vasárnapról nagyon elítélőleg nyilatkozott, egy havi irodalmi szemlét tartana szükségesnek, ha
annak meglenne a szellemi tőkéje is és ha lenne egy arravaló ember,
aki össze tudná fogni a szellemi erőket. Draskóczy többször célzott
rá, hogy a V . I. már bebizonyította, hogy van szellemi tőke és az én
személyemben elég .alkalmas ember van a vezetésre, Streiiczky azon
ban nem lie de rí tett erre, Fenyvessel szeretné megcsinálni azt a lapot
cs remélné, hogy erre 200.000 dinár alaptőke elégséges lesz. M ondot
tam, hogy ez szép terv, de a valóság mégis csak az, hogy él a V . I.,
amely segélyezésre szorul. M ikor budgetunkat megmondtam, nevetve
legyintett, olyan kevésnek találta. „Hiszen azt egy em ber is fenn tudja
tartani.“ Végül abban állapodtunk meg vele, hogy egyelőre a V . I.-t
kell támogatni, emellett lehet tervezni és készülődni, de egy élő va
lamit megölni egy bizonytalan sikerű tervért mégsem helyes dolog.
Élénken ellenezte a szerb-magyar kultúrközeledést is. íg y tehát nem
tudom, mennyire lesz hasznunkra Streiiczky áldozatkészsége. Szántó-

aaik imndenieisetre megmondottuk, hogy beszéljen vele és tájékoztassa
részletesen a dolgokról, Becsére okvetlenül eljön.
Fenyves roppantul kedves volt. K ét óra hosszat fo lyt a legudva
riasabb és bókolós hangú eszmecsere, amelynek vége az volt, hogy
Bródy megkapta a meghívót, de megigérte, hogy nem fog elmenni,
(ő maga is belátta, hogy vezércikkei után nem mehet el Becsére).
D raskóczy szeretetet kért a kritikában, amit ő meg is ígért. Egyelőre
tehát csendre van kilátás.
Debreczenivel is beszéltünk, aki a legnagyobb felháborodással
beszélt Bródyról és Fenyvesről, az utóbbi szerződésileg tiltotta meg
neki, h ogy a V . I.-nak dolgozzon. íg y tehát álnevet fog f elvenni, ame
lyet ia legnagyobb titokban fogunk tartani, akkor Debreczeni szorgal
mas munkatársa lesz a V . I.-nak. Mindenesetre beszéljél vele ebben
az ügyben, hogy a Krklec kritika már az új névvel aláírva jelenjen
meg.
M inthogy a vezérciikk-iaiffér Bródy Ígéreteivel egyelőre lik vid á lódott, nem tartanám szükségesnek beküldött cikkednek k özzétételét
A cikk hangja egyébként roppantul tompa, bár érveléseid jók és
ügyesek. Én a második cikk .megjelenése után m indjárt írtam F en y
vesnek, amelyben rámutattam arra, hogy B ródy olyasvalamit bírál,
amit nem is tud, hiszen fogalm a sincsen az előkészületek részleteiről
és hogy tollát egyedül a gáncsoló, romboló rosszindulat vezette. El
járása szívtelenség, mert megöli a lelkekben az o ly nehezen fö llob 
banó lelkesedést és árulás az egyetemes magyar kultúrával szemben,
mert el akarja gáncsolni az első kom oly kultúrális megmozdulást. A z t
is megírtam, hogy nekem nagyon fájna, ha a B. N . a magyar kultúra
ftélőszéke elé kerülne és én nem tudnám megvédeni a lapot azokkal
a súlyos vádakkal (a magyarságnak és a kultúrának árulása) szem
ben. Bízom abban, hogy ő kiveszi a csákányt a romboló kezéből és
szintén eljön Becsére építeni. Erről a levélről nem sok szó esett, de
azt hiszem, mégis volt valamelyes hatása, mert Fenyves feltűnően elő
zékeny volt, látható volt rajta, hogy jóvá szeretne tenni valamit. A
magyar kultúra ítélőszákének mumusát nem ártott m egjelentetni
©lőtte.
Magam is úgy látom, hogy itt az új útakat, új életformákat ke
resők harcáról van szó a konzervativokkal szemben. Erről írni is
fogok eg y tisztán elméleti, kultúrtörténeti tanulmányt a következő
számba. Ebben a számban G ergely Borcsának szózata van a vezetőhelyen, amely ugyancsak erről szól. A rra kérlek, hogy V árkonyi cikke
megint „ír ó i arcképek“ cím alatt jöjjön , azt hiszem ezt elfelejtettem
a kéziraton megjelölni.
Becskerekre mindenesetre elmegyek. Felolvasásom címe: A vers
a Vajdaságban. O tt majd megvitatjuk a becsei haditervet. A z t hi
szem, az ellenség a visszavonulás taktikájához fog folyamodni.
Holnap valószínűleg ismét írok. Balázs kiállításáról és Lányi Er

nőről mindenesetre írni kellene. Talán kérd meg Harasztit az elsőre
és Ú jvidékről valakit a Lányi cikkre.
Igaz barátsággal ölel
Szentelek
Sztári Szivac, 1928. november 3.
A zom bori magyar nőegylet 200 dinárt küldött.
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Kedves uram,
kéziratát sok köszönettel vettem, egyben mindjárt intézkedtem, hogy
az elmaradt számot megkapja és kértem a kiadóhivatalt, hogy a lapot
pontosan küldjék Önnek. A panaszok sajnos nagyon gyakoriak, még
nekem is reklamálni kell többször a lapot. Kérem ö n t, tekintsen él
ezektől az adminisztrációs meg postai zavaroktól és legyen továbbra
is híve, munkása szemlénknek. Sajnálom, hogy egyelőre még nem
utalhatok ki tisztelet díjakat a munkatársak részére, de jelenleg m ég
az a helyzet, hogy sokszor sajátunkból kell pótolni a lap előállítási
költségeit. M i azonban erősen hisszük, hogy lesz ez m ég másképen
is. mi már Becsétől várjuk megerősödésünket és gondtalanabb éle
tünket. Talán ö n is észrevette azt a rosszindulatú, romboló szándé
kot, amely a becsei találkozót lekicsinyl! és elgáncsolni igyekszik.
M eg akarja fojtani a magot, m elynek holnapját senki sem ismerheti.
A mi hitünk és lelkesedésünk azonban bizakodóan lobog, mi igenis
hisszük és valljuk, hogy a Vajdaság magyar irodalmának új, életesebb
életform ám van szüksége és mi ennek az új épületnek alapjait sze
retnénk Becsén lefektetni. Kérem ön t, álljon mellénk építő munkánk
ban, adja oda minden hitét, erejét és tehetségét a nagy, a szent épí
téshez.
Szeretettel köszönti igaz társa
Szentelcky
Sztári Szivac, 1928. november 6-án.
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
A rossz elmúlik s a jó megmarad. Most, öt nap múlva a becsei
nagy napok után ez a megállapítás cseng vissza. N agyon szép volt
minden ott Becsén és a sok szépben, a hatalmas jóban szinte észre se
venni azokat a gonoszságokat, m elyek vézna és erőtlen hanggal há
pogtak bele a hozsannás harangzúgásba. Ezek a sziszegő hápogások,
amint olvashattad is, tovább folytatódnak a B. N . hasábjain, de va-

M io g y groteszkül hatnak. A csíra már kihajtott, már erősödik a szár,
¡most már nem Lehet bennünket leifricskázni a bácskai ugarról. Élünk,
virulunk és biztosak vagyunk a holnapunkban. Éppen ezért kissé
mosolygósán hat az a naivul gonosz szándék, amely még .mindig a
csírát akarja betemetni. A gonoszságnak nagyon nagy hegyét kell
már ma összehordani, hogy bennünket eltemethessenek.
Sok szeretettel ölel öreg testvéred
Szt. Szivac, 1928. november 22.
K orn él
„ A műkedvelők“ ujságpéldányát nagyon kérem vissza, mert ez az
egyetlen példány belőle.
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Streldczky elküldte a köztetek lefolyt levelezés másolatát és saj
nálattal láttam, hogy megegyezésre egyelőre kevés kilátás van. Jól tu
dom, hogy Streliczky szőkébb szakértői bizottsága nem befolyásolta
ő t kedvező irányban és hogy előítélete a Fischer-nyomdával szemben
már régi keletű, mégis az ajánlatot magam se tartom így elfogadható
nak. A segély formában kért támogatás nagyon sok, mikor azért ő
számbavehető ellenszolgáltatást nem kap. Próbálj valahogy m egal
kudni Fischerékkei s azután Streliczkyvel is, talán lehet közös alapot
találni s a végén mégis csak valami megoldásba sűrűsödik a sok szó.
Én tegnap rögtön válaszoltam Streliczkynek. A z üzleti részhez
nem szóltam hozzá, hiszem én nem vagyok szakértő s ezért úgyse
"figyelne fel szavamra. Mindössze két dologra mutattam rá. A z egyik
a T e szem élyed volt. Én állítottam, hogy T e akkor, mikor véded eg
zisztenciádat, még nem véded egy vállalat anyagi érdekeit, hogy T e
emiatt sohasem lehetsz árulója vagy sírásója a magyar írásnak, a ma
gyar gondolatnak. Felhívtam a figyelm ét terem tő és szervező tehetsé
ged re és kifogyhatatlan nagyszerű energiádra. Ezt azért tartottam
szükségesnek, mert Str. leveléből azt éreztem ki, hogy ő Téged csupán
üzlettársnak tekint és nem látja Benned az eszme hites és nagyszerű
harcosát.
Másodszor azokra a „személyes nehézségekére ¡reflektáltam, am e
lyek re levelében célzott. Ú g y látszik Str. vagy teljesen tájékozatlan,
vagy hibásan van mindenről informálva. A z írók meg nemi értése és
közön ye a V . I.-vel szemben — írja — m egdöbbentette ott Becsén.
Megírtam tehát, hogy a Vajdaság minden írója kivétel nélkül csatla
kozott a V . I.-hoz s egyedül Radónak voltak formai — de nem sze
m élyi — kifogásai a lap ellen. A z írók nem szólhattak hozzá az anyagi
megalapozás kérdéséhez, ezért hallgattak Becsén, de aki itt író, az a
V . I. m ögött van. Ha azonban ő mégis személyi nehézségeket lát és

egy szerencsésebb személyi megoldást találna, én semmi esetre sem
zárkózom éli ez elől és szívesen adom át helyemet az erre alkalmasabb
szerkesztőnek. Végül m ég arról írtam, hogy a V . I. ügye közügy, sőt
lelkiismereti kérdése minden magyarul érző embernek.
N em tudom, használ-e valamit ez a levél, a legújabb hírlapi har
cokat sem ismerem (hálás lennék, ha Str. második cikkét s a töboi
lapok erre vonatkozó írásait elküldenéd nekem.) Én úgy érzem, hogy
Str.-t nem szabad elejtenünk, sokat, sokszor kell beszélni vele és nem
kettévágni a tárgyalások menetét. Kérd meg ismételten Szántót aki az elinduláskor elfelejtette va gy elmulasztotta Str.-t informálni
— hogy többször beszéljen vele erről az ügyről. És T e is próbálj fe l
vetni újabb megoldásokat. Fischeréknek mindenesetre engedni kell
és talán akkor Str. is enged merevségéből, különösen, ha addig tisz
tább képet kap a helyzetről.
Csak kitartás, ügyesség és hajlékonyság! Én bízom Benned és
bízom a sikerben.
A verbászi ügy már perfekit. A Kaszinó .majd értesít a pontos
dátumról. A program a becskereki, egyikét zeneszámmal tarkítva. A z
útiköltséget megtérítik.
Mártonnak holnap írok.
Szeretettel ölel és mindig V eled van öreg barátod
Kornél
Szt. Szivac, 1928. X I. 26.
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Drága barátom,
most kaptam meg leveledet és rögtön válaszolok is rá, főleg azért,
mert nem értek V eled mindenben egyet. A cikkedet nagyon helyes
nek találom, azt hiszem hatása is lesz úgy Streliczkynél, mint a B. N.nál. N em helyeslem azonban a harcias, pressziós politikát. M ikor
Fenyves először em lítette a szelekciót, hosszas választ küldtem neki,
amelyben rámutattam arra, milyen kegyetlen, lélelknélküli dolog lenne
ez a drótsövényhúzás, a harci riadó fúvása, íbiszen ennek a harcnak
első hősi halottja a vajdasági magyar irodalom lenne. Ezekután na
gyon furcsán hatnia, ha én vinném körül a véres kardot, amelyet olyan
élesen elítéltem. És kérdés: ki lenne mellettünk? Kívánhatjuk-e mond
juk G ergely Boriskától vagy K ristálytól azt, hogy mondjanak le a
Fenyves-féle honoráriumokról, mikor mi nemcsak pénzt nem tudunk
nekik adni, hanem még m egfelelő teret sem?
Én elítélek minden erőszakot s azt tartom, hogy minden szétvá
lasztás romboló hatással van. „M inden, ami egyesíti az embereket: az
a szép és a jó, ami széjjelválasztja őket; az a csúf és a rossz“ . Ezt a

tolsztoji evangéliumot vallottam mindig, vallottam lelkesen Fenyves
előtt és vallom most is. Ehhez nem tudok hűtlen lenni. D e még ha
helyeselném is a szétválasztó erőszakot, alig hiszem, hogy mi néhányan árthatnánk evvel a B. N.-nak és hogy evvel a harcias gesztussal
jobb belátásra kényszeríthetnénk őket — ahogy T e gondolod. Erre a
hadüzenetre mindenesetre hadüzenet lesz a válasz és mi pénz és stra
tégiai előkészületek nélkül háborúba keveredtünk. N em hiszed, hogy
evvel a támadó tettünkkel sokaknak rokonszenvét veszítjük el? A
mártír szerepe mindig hálásabb és mindig a nagy igazság harcosát
látják a szenvedőben. És vá jjo n Előtted egy pillanatra is kétséges-e,
hogy ebben a harcban ki fog elbukni? H a már erkölcsi igazunk is
meginog, akkor tulajdoniképen milyen fegyverrel harcolunk?
Én a múlt héten Fenyves kérésére küldtem kéziratot, m elyet nem
fogok többé visszakérni. Ellenben még ma írok Fenyvesnek, amelyben
szeretettel arra fogom kérni, hogy becsülje meg munkánkat, hitünket,
amiképen mi is megbecsüljük az övét. M i erősnek hisszük magunkat,
mert az erkölcsi igazságot érezzük a mi oldalunkon és azt hisszük,
hogy ez erősebb segítőtárs, mint a tőke. Kérni fogom őt, hogy nie en
gedje odáig fajulni a dolgokat, hogy kom oly harc fejlődjön, hiszen
ez nem lehet az ő érdeke s ezért szüntesse be provokáló, sértő, 'leki
csinylő írásait nagy, lelkes és kézzelfogható teljesítményünkkel szem 
ben.
Ha ez nem lenne hatással, úgy még beszélhetünk más m ódszerről
vagy lépésekről^, de akkor is mindig erőszak nélkül. H idd el testvérem,
hogy többet építhetünk a szeretettel, mint ádáz, gyűlöletet harsogó
riadókkal.
V értes K á roly vagy az e heti vagy a jö v ő heti számban fog jönni.
Rácz Pált e hétre osztottam be. Mécs László is hamarosan sorra ke
rül avval a megjegyzéssel, hogy ezeket a verseket a V . I. számára
küldi a kitűnő poéta. Jó lesz? Én Czakó T ib o rt Ígéretes tehetségnek
tartom . . . Csukával már én is beszéltem a rossz korrektúra miatt, de
ő nagy elfoglaltsága és idegessége m iatt nem alkalmas erre a szerepre,
más valaki pedig nem vállalkozik rá pénz nélkül. Mégis ismételten be
szélni fogok vele.
Igaz szeretettel ölel öreg barátod
Szertteleky
Satári Szivac, 1928. X I. 27.
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Hosszas hallgatásod nagyon nyugtalanított, sok mindenre kellett
gondolnom, sok csúnya, bús dologra, m elyek mindnyájunk életében
jönnek, torlódnak, m ajd ismét szétoszolnák. Jól esett olvasni levele
det és m eggyőződni arról, hogy elgondolt árnyék vo lt a sok fekete
talán. K özben arra is gondoltam, hogy a babéron való henyélés esik

jó l s talán ezért esik nehezedre az írás, bár az<t nem hittem, hogy
Fenyves nagyon -elhódított. Banális és émelygős parfőm áradt ki az
ő leveleiből. Engem valami bizonytalan és éppen ezért kellemetlen
érzés fogott el cikkének olvasásakor: nem tudtam, nem láttam, mi
van a cikk mögött, mert az önzetlen lelkesedést, sajnos, már nem
tudom feltételezni nála.
A z írás ügye még mindig bizonytalan. Streliczky Csuka első
ajánlatát visszautasította, a napokban próbálnak újból tárgyalni. K ö z 
ben persze lankadatlanul dolgozunk más irányban is, vasárnap este lent
voltam Ú jvidéken és Csukával meg Feketével főztük a terveket reg
gelig. A közönyt talán még valahogy fel fogjuk rázni, de a rosszindu
latot, a nagy vajdasági Rosszindulatot ma még aligha fogjuk leg y ő z
hetni. Mégis hisszük, hogy a Rosszindulat kezéből maholnap ki fog
hullni a csákány és a mi nagy, é'letes erkölcsi Igazunk diadalmasan fog
élni és építeni. Pihennünk persze nem szabad, m ég .Neked se, dTága
ünnepelt, hiszen o ly kevesen vagyunk tisztahitCek, merészet ós jo b 
bat akarók.
Becskerekre sajnos nem tudok eljutni. 13-án Verbászon ismétel
jük meg a múltkori becskerefci estét Csukával és Feketével s roppant
nagy levelezésem, szerkesztői gondjaim, no m eg profán foglalkozásom
nem engedik meg a gyakori kirándulásokat. Mégis nagyon szeretnék
találkozni V eled, beszélni V ele d sok mindenről: hiányzol nekem.
Lehet, hogy valam elyik este váratlanul bekopogtatok Hozzátok, hogy
reggelre megint továbbáll jak. Egyelőre azonban csak rágondolásomat,
régi ragaszkodós szerét etemet küldöm Felétek.
Igaz testvéred
K ornél
Sztari Szivac, 1928. X II. 4.

89
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Drága barátom,
a verbászi kaszinó elnökétől levelet kaptam, amelyben arra kér engemet, hogy 13-án, csütörtökön este a kaszinóban a becskereki prog
rammal fellépjünk. Kéri, hogy benneteket is m egkérjelek az ő nevé
ben a közreműködésre. Én rögtön válaszoltam levelére, a magam ré
széről vállaltam is az előadást és a ti értesítésteket is. M a olvasom,
hogy szerdán Szabadkán fogtok szerepelni, de talán ez nem lesz aka
dálya a csütörtöki verbászi szereplésnek. Verbász mindenképen fon 
tos állomás, nagyon szeretném, ha T e is meg Z oltán is eljönnétek.
Készüljél legalább két-három vers előadására. A közönség kedves és
elég m egértő . . .

A C zakó-féle támadás nagyon felháborított. írtam neki, bizonyos
vagyok benne, hogy az elintézés módja teljesen k i fog elégíteni.
A többiről csütörtökön Verbászon.
A d d ig is szeretettel ölei testvéred
Szenteleky
Sztári Szivac, 1928. X II. 6.
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Leveleidet sok bizakodással olvastam, én erősen bízom benne,
hogy m eglesz a megegyezés. M ár írtam Havasnak, úgy látszik a leg
fontosabb a „szakértői bizottság“ megdolgozása. Egyébként egy ör
vendetes levelet kaptam ma Drezdából egy itteni gyárostól, aki sok
lelkesedéssel olvasta a V . I. egy-két számát és felajánlotta anyagi se
gítségét is. Levelét majd meg fogom mutatni N ek ed és akkor hossza
san beszélhetünk a dologról. Én még ma válaszolok neki, tájékozta
tom a dologról és nagy köszönettel fogadom áldozatkészségét. H a
karácsonyra hazajön, úgy majd személyesen tárgyalok vele.
A verbászi kaszinó elnöke csütörtök estére kéri közreműködésün
ket. Én igent mondtam és hiszem is, hogy T e is, Fekete is eljöhettek
csütörtökön Verbászra. N em ártana néhány K é vé t és V . I.-t is ma
gaddal hozni. íg y tehát a szabadkai találkozás nem válik szükségessé.
H étfőn azonban mégis Szabadkán leszek, főleg bevásárlások miatt kell
felutaznom, amúkor egyúttal meglátogatom D óri bácsit, Fenyvesit,
Szántót, esetleg Rád ót is. A z t hiszem, ha honoráriumokról hallanak
beszélni, úgy sokan fogják m egváltoztatni álláspontjukat a V . I.-val
szemben.
Szóval 13-án, csütörtökön este Verbászon találkozunk, amikor
még sok mondani és megbeszélni való akad.
A d d ig is sok szeretettel ölel öreg barátod
K orn él
Szt. Szivac, 1928. X II. 8.
Itt küldöm Friedmann kéziratát, mert úgy látom, hogy ezt a K é
pes Vasárnapnak szánta.

DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Gosp. Dr. Ede Draskóczy, advokat
Express-ajánlotf

Stari Becej

Leveledet megkaptam és belátom, hogy csakis látogatásom lehet
rá a válaszom. A jö v ő héten okvetlenül elmegyek Hozzátok, addig is
azonban sürgősen kéziratot kérünk T őled a karácsonyi szám részére.
Talán már készen is van múltkori írásod, m elyet szeptemberben fel
olvastál nekünk. N agyon ¡kérlek, küldjed el m ielőbb (határidő dec.
13.), hogy a kettős karácsonyi számban okvetlenül megjelenhessen.
N agyon szépre szeretném csinálni az ünnepi számot, sajnos, csak
most tudtam meg, hogy anyagi fedezet is lesz rá, ezért jövök ilyen
későn és ilyen türelmetlenül kérésemmel.
A jö v ő héten tehát viszontlátjuk és — ebben erősen bízom —
véglegesen megtaláljuk egymást.
Sok szeretettel mindig testvéred
K ornél
Sztári Szivac, 1928. X II. 8.
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Tegnap végigviziteltem Szabadkát s végeredményben meg va
gyök elégedve útammail. Fenyves csupa nyájasság volt és ünnepélye
sen megígérte, hogy többé nem fog engedni semmiféle sértő hangú
cikket a V . I. ellen és ha íródna ilyen, úgy előbb nekem is megmu
tatná. ö maga sem helyesli D ettre prekomurjei cikkét, ha ő szerkesz
tett volna, úgy be se került volna a lapba. ( ? ) A cikket azonban tén y 
leg D ettre írta, amint kinyomoztam (apropó, küldtél neki már V . I.-t?)
Szóval egyelőre fegyverszünetet kötöttünk. Fenyves még azt is m eg
ígérte, hogy az esetleges támadásokra sem fog reflektálni, de ennek
fejében arra kért, hogy én is álljak el a beszámol ómtól, amely már
amúgy sem lenne aktuális. (? ) Én belementem ebbe a fegyverszüneti
megállapodásba, avval a feltétellel, hogy a B. N . soha több sértő, le
kicsinylő hangú cikket nem fog írni a V. I.-ról. Fenyves nagyon saj
nálta, hogy T i kimaradtatok az almanachból és most már nem is
lehet ezen segíteni, de reméli, hogy a jövőben azok is munkatársai
lesznek a Naplónak, akik eddig is azok voltaik, de az almanachbói
kimaradtak.
Dóri bácsi bizony -már öreg és beteg. Dettre cikke őt is felháborí
totta. Megígérte, hogy amikor csak Fenyvessel beszél, mindig befolyá
solni fogja őt a békés együttműködés irányában. Egyébként az iro-

dakni társaság meg a halál foglalkoztatja. Talán nem is olyan idegen
ez a két fogalom egymásnak.
Szántó beteg, nem beszélhettem vele, elleniben Debreczenivel
együtt ebédeltem és sok minden belső intimitást tudtam meg tőle.
Karácsonyra a Figyelőbe kis nekrológot fog írni N ikoláról, akiivel —
amint állítja — roppant csúnyán bántak el Fenyvesék. N em lehetne
ugyanakkor N ikola fényképét is hozni? Legalább álljuk azt a magyar
mondást, hogy temetni szépen tudunk.
Verbászra 17.20 órakor érkezem. G yere a személlyel, m ely ugyan
csak akkor jön, amikor Fekete is érkezik. Akikor együtt mehetnénk
be a Kaszinóba.
Mellékelem a Werbasser Zeitung híradását.
Szeretettel ölel igaz testvéred
K orn él
Szt. Szivac, 1928. december 11-én.
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Leveleidet megkaptam, sok bizodalommal olvastam el őket: lehe
tétlennek tartom, hogy Str. ezek után folytassa a Fenyvessel megkez
dett tárgyalásokat. U gyan a T e nagyszerű írásod után nem láttam
szükségét annak, hogy én is írjak, mégis írtam Str.-nek, levelem má
solatát itt mellékelem. Miint mondtam és írtam is, én semmit sem enge
dek, nekem erkölcsi lehetetlenség lenne cserbenhagyni a V . I.-t, T é 
ged, a többi munkatársat és az olvasókat, akik bíztak bennünk s akik
támogattak bennünket. Szóval felőlem mindenkor biztos lehetsz, bár
nem is igen hiszem, hogy a „főzésig“ jutnának.
A napokban nem tudnék Szabadkára menni, azt hiszem, erre
nem is lesz szükség. Én biztos vagyok teljes és végleges győzelm ünk
ben. Jövő héten ¡már elkezdhetjük a tárgyalásokat az új mecénással,
vele talán könnyebben fogunk megegyezésre jutni, mint Str.-vei.
M ellékelek 1000 dinárt. L égy szíves, nyugtasd az átvételét, m ert
az itteni posta nagyon megbízhatatlan. Pénzeslevelet pedig nem küldhetek, mert holnap állami ünnep van, amikor nem fogadnak el pénzt
M ellékelem még a Kom lós A lad ár verseiről szóló helyreigazítást,,
amelyet okvetlenül hozz le a karácsonyi számban. Inkább más vala
m i m aradjon ki.
A szerkesztői postából! több mint a fele kimaradt. N agyon kérlek
ezt a következő számban pótolni, holnap küldöm egyébként az e heti
üzeneteket.
A z Elhallgatott tények szerintem nem időszerű, egyébként se hi
szem, hogy Havas — aki még eddig egy levelem et se méltatta v á 

laszra — leközölné. Várjunk -még pár napig. Talán újévre lehet meg
írni az imponáló beszámolót.
Debreczenitöl ne feliedd el elkérni a N ikoláról szóló nekrológot.
Különben sok erőt és hiteit! Én mindig m elletted állok.
Sztári Szivac, 1928 — X II — 16.
K o rn él.
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DR. S T R E L IC Z K Y D ÉN E S K É P V IS E LŐ N E K , S Z A B A D K A *
Igen tisztelt Képviselő Uram!
M egdöbbenve értesültem arról az új irodalm i lapalapításról,
amely egyszerre sürgős és szükséges dolog lett azoknál, akik eddig
nyíltan azt hirdették, hogy a B. N . vasárnapi melléklete teljesen f e 
leslegessé teszi a különálló irodalm i szemlét. Ennek az új lapnak el
indítása tehát nem lehet belső szükségesség, avagy régen vallott esz
ményeik megvalósítása; ennek a lapalapításnak célja -nagyon is átlát
szó. Nem csak a V . I. megfojtása itt a cél. Ha jobbat tudnának adni
a V . I.-nái, úgy még örülnék is neki, hiszen nekem nem a V . I. a
szívügyem, hanem a nívós, független magyar folyóirat. Én azonban
úgy érzem, hogy itt a vajdasági magyar folyóirat végleges eltemetése
a végső és igazi cél. M ert az új folyóirat nem lehet hosszú életű, ha
még a tőke ma megnyilvánuló nagylelkűsége és bőkezűsége meg is
maradna, de hiányozni fog a hit, a szeretet, a teremtési kedv, az er
kölcsi igazság tőkéje, amely nélkül irodalmi lapot csinálni mégsem
lehet. A tőke vásárolhat kéziratokat, de nem vásárolhatja meg lendülő
lelkünk, tettrekészségünk, alkotni akarásunk, magyar írásszeretetünk,
elhivatottságunk teremtő öntudatát. Ezért a legnagyobb bizalmatlan
sággal szemlélem az új vállalkozást és tájékoztatásul közlöm képvi
selő urammal, hogy én ebben a kezdeményezésben semmiféle szere
pet sem vállalhatok. Bizonyos vagyok benne, hogy nézetemet osztja
a V . I. minden hites és szabadéibatározású munkatársa.
N em akarom képviselő uramat cselekvésében befolyásolni, de
kötelességemnek tartottam közölni állásfoglalásomat, hogy tisztán,
elfoguLatlanul, teljes tájékozottsággal szemlélje a helyzeteit.
őszinte tiszteletét küldi készséges és igaz hive
Sztári Szivac, 1928. december 16-án.
* Szenteleky Dr. Streiiczkybez intézett levelének Csuka Zoltán
hoz küldött másolata.

Végre megismerteim új mecénásunkat, aki tegnap este felkeresett
és .ma reggel utazott vissza. N em tudom és nem is akarom tagadni,
hogy mérni csalódást hozott közelebbi megismerése. Üzletember, aki
tele van — sokszor naiv — ötletekkel, nyugtalanul, idegesen új és új
vállalatokát akar teremteni, így sodródott az irodalom partjaira. Esz
ménye egy népszerű magazin sok képpel, könnyű olvasmánnyal, ne
velő irányú cikkekkel, gyermekmelléklettel. Ezt kitűnő üzletnek tar
taná, a beszervezést, a hirdetéseket magára vállalná. Lelkes tervezgetése lelohadt akkor, mikor én a két különálló, de együtt m egjelenő
lap szükségességéről beszéltem. A kiadás részletkérdéseire nem tud
tam pontos választ adni, hangsúlyoztam, hogy az írók honorálása
lenne most a legfontosabb, de ő ennek megoldását csupán a helyes
üzleti megalapozásban látja. Végül abban állapodtunk meg, hogy T e
és én eg y nap lerámdulunk hozzá Kulára és T e egy üzleti ajánlatot
hozol magaddal és ő akkor meg fogja mondani, hogy egészben vagy
módosításokkal fogadja-e el az ajánlatot. R övid diagnózisom: erősen
impulizív, ideges, tervektől nyüzsgő üzletember, akiben azonban sok
vállalkozási kedv és bátorság van, ezért mégsem lehet reménytelen
a mi számunkra. M ondjad meg, mely napon lenne legalkalmasabb
N eked ez a kirándulás és akkor (keressük őt tel, T e mindenesetre
dolgozz ki egy ajánlatott számára. Hátha. Ha már ideális mecénásaink
nincsenek, meg kell becsülnünk ezeket a torzókat.
A honorálás ügye már égető szükségesség. M ár megint k ifog y ó
ban vagyok kézirataimnak, már verset sem kapok, rendes novelláról
nem is szólva. Figyelőt sem ír senki. A postám már több mint egy
hete nagyon is szegényes. A m ost leadott szám roppant gyenge. Jó
magam annyira el vagyok foglalva profán foglalkozásommal, hogy
nem jutok az íráshoz. Egyedül G ejza bácsi szorgalmas,Fekete, Bor
csa, K ristály hallgatnak. N ek ed sincs mondanivalód a V . I. számára?
Már A szlányi is elpártolt tőlünk, de azt hiszem, ezeket hamarosan
vissza lehetne szerezni, ha havi 1500 dinárt fizetnénk ki tiszteletdí:
jakban. Ú g y látom, hogy ez ¡ma már sürgős, sőt halaszthatatlan prob
léma.
írásodat várja és sok szeretettel ölel igaz testvéred
Sztári Szivac, 1928 — X II — 28.
Kornél.

Itt küldöm a tartalom jegyzéket, melyet okvetlenül mellékelnünk
kell a következő számihoz. A z t hiszem, fél ív mindenesetre kell a
kinyomásához, de az első oldalra csak a cím kerülne: V . I. I. é v fo 
lyam, I. kötet, a második oldal üres lenne s csupán a harmadikon
kezdődne a tartalommuitató.
A találkozást illetőleg azt taítanám a legjobbnak, ha T e csütörtö
kön este eljönnél hozzám és m»i pénteken átmennénk Kulára. Ha ne
ked megfelelő ez a terv, úgy talán megsürgöny ö zheted egyenesen
neki jövetelünket. Címe: Weinmann Ödön, Kula. A sürgöny szövege
lenne: Peták p repedne dolazimo Csuka Szenteleky. — Ha pénteken
nem érnénk el eredményt, úgy nagyon helyeslem a becsei utazást.
Tegnap és ma több és jobb minőségű kézirat fu tott be, így derű
sebben várok és szemlélem, mérlegelem az eshetőségeket.
Tehát, ha neked megfelelő, úgy csütörtök este Szivacon!
Testvéri szeretettel
Sztári Szivac, 1929 I— 1.
K orn él.
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Karácsonyi kirándulásomat mecénásunk bem ondott látogatása
akadályozta meg. N agyon sajnáltam, hogy lemondó sürgönyömet nem
kaptátok meg idejében, így mégis csak gondot és bosszúságot ok oz
tam Nektek. Mecénásunk megint nem az az igazi mecénás, akire
vágytunk. Ideges és erősen impulzív ember, tele naív és m egvalósít
hatatlan ötletekkel. Egy népszerű magazint szeretne csinálni a V . I.ból, -mert szerinte csak az lehet rentábilis üzlet. M int üzletembernek
igaza lehet, de ötleteinek megvalósítására sem én, sem a V . I. nem
alkalmas. Hosszas vita után abban állapodtunk meg, hogy Gsuika egy
ajánlatot* fog kidolgozni, amelyet ő áttanulmányozna s ha megfelelne,
úgy rögtön be is társulna. Holnap jön Csuka az ajánlattal és holnap
után megyünk Kulára. Ha nem sikerülne Weinmann bevonása, úgy
Csuka azt szeretné, ha V eled beszélnek meg a további teendőket.
Ugyanis a lap előállítási költségeit az egyre szaporodó előfizetők és
a hirdetési díjak körülbelül fedezik már. íg y az üzletbe társulás nem
is olyan fontos, mint egy bizonyos forgótőke megszerzése, amellyel
erősebb lendületet adnánk a terjesztésnek és evvel egyidejűleg meg
kezdenénk ¡az írók szerény honorálását is. Ez az utóbbi probléma na
gyon fontos, m ert a kezdet lelkesedése és önzetlensége nem lángol
hat már sokáig s egyszer csak értékes kéziratok nélkül maradok.

Hamarosan tehát Becsére kerülök, amelyet már nagyon várok,
sok apró gond és gondolat gyűlt már össze bennem, amelyeket ki kel
lene teregetnem előttetek. H a sikerül is a Weinmann-féle m egegye
zés, akkor is le szeretnék menni Hozzátok. Ha bármilyen akadálya
lenne utamnak, úgy értesítsél. Talán pravoszláv karácsony napján
indulnék útnak.
A viszontlátásig sok szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1929 — I — 2.
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FE K E TE L A J O S N A K , Ú J V ID É K
Drága, jó barátom,
sietek válaszolni leveledre, mert sok mondanivaló gyülemlett fel már
bennem, rég nem láttalak és messze voltál tőlem. Legelőször térjünk
vissza múltkori leveledre. Felháborodásodat megértem, engem is m ód
felett bosszantott a dolog, de tőlem távol állnak ezek a hibák, én is
bosszankodom meg tiltakozom , de ezzel nem tudom meggátolni a
következő szám ragyáit. KomJós verseire mindjárt elküldtem a helyreigazítást, am ely fölé oda írtam s aláhúztam: H írek — Lapvélemények,
mégis a szerkesztői postában látom viszont a helyreigazítást! M it csi
náljak? Haragudjak meg én is és ne támogassam többet a V . I.-t?
Még Zoltánra se tudok haragudni, akit annyira lefoglalnak a szaná
lási terveik, a harcok, az adminisztráció bajai, hogy nem tud ilyen apró
lékos dolgokkal foglalkozni. K ed ve sincs hozzá. íg y tehát a T e vissza
vonulásod határozottan fájt nekem, hiszen én nem szolgáltattam erre
okot és ha T e sem állsz az Írás mellett, akikor ugyan ki álljon? A z
utóbbi hetekben egyébként is sok csalódás ért, sokszor elcsuklott a
bizakodásom. Nekem nagyon fájtak az utolsó gyenge számok, de alig
fut be értékesebb kézirat, sőt múlt héten már a dilettánsok is elhall
gattak. M ost már kissé jobban állok kézirat dolgában, de ha nem
honoráljuk az írókat, úgy bizony nem lehet nívón tartani a lapot.
A megoldás: pénzkérdés. Ha rendes anyagi alapokra h elyezk e
dünk, úgy először is T éged foglalkoztathatunk az adminisztrációban
és a lap korrigálásánál, másodszor díjazhatjuk az írókat és akkor
könnyű és kellemes élvezet lesz a V . I. szerkesztése. íg y sajnos csu
pán keserűség, bosszankodás és kínos habozás az osztályrészem, hogy
a két rossz kézirat közül m elyiket sorozzam be mégis a következő
számba.
A szellem i szanálásra vonatkozólag lenne még egy tervem. A z
ugyanis, hogy a lapfejre rákerülnének azoknak a nevei, akik feltétlen
hívei és munkásai a V . I.-nak, akik biztosítják a lap szellemi erejét

és holnapját. Ez büszke „vagyunk!“ , sőt leszünk! kiáltás is lenne: hit
vallás, dokumentum és Ígéret. Ez a névsor következőképen festene:
Borsodi Lajos, Csuka Zoltán, Draskóczy, Farkas Geiza, Fekete Lajos,
G ergely Boriska, Kristály István, Leszkovác Mladen, Somogyi Pál,
Szántó Róbert. Ezen kívül taktikai okokból Luciát is be kellene venni
a névsorba, aki most, hogy Fenyvessel összekülöníbözött, nagyon szí
vesen jönne s akinek sok tekintetben hasznát vehetnők. N agyon kér
lek, írd meg vélem ényedet és észrevételeidet erre vonatkozólag.
A nagy antológiáról már beszélgettünk Zoltánnal. N ékem nagyon
tetszik a terv, de én másra nem váll atkozhatom, mint a szelekcióra,
a szerkesztésre. Ha T e munkatársul szegődnél és megszereznéd az
anyagot, úgy nagy örömmel csinálom a csoportosítást meg a váloga
tást. Szóval csak kettesben vállalhatom ezt a nagy szerepet és ha T e
is vállalod a munkát, úgy akár el is kezdhetnéd.
Fenyves ma elküldötte nekem A sztalos Sándornak, a Tem esvári
Hírlap szerkesztőjének a levelét, amelyben egy előadó körútra hívja
meg a Vajdaság íróit, viszont ők is átjönnének irodalm i estéket tar-,
tani. N em tudom, ki áll Asztalos mögött, mindenesetre írok neki és
pontosabb részleteket kérek, milyen városokban szerepelnénk és kik
rendeznék ezeket az estéket. Fia csakugyan valóra válna ez a terv,
kérdezlek, jöhetnél-e T e is? A sztalos minden kiadásunk megtérítését
igéri, csupán a feuille de route megszerzése körül lehetne nehézség.
Erről egyébként még személyesen kellene beszélni, mert a program
összeállítása körül sok nehézség fog összetorlódni.
Tervekben tehát bővelkedünk, úgy szeretnék valamit is valóra
váltani belőlük. Főleg és elsősorban azt szeretném, ha T e intenzíven
és véglegesein belekapcsolódnál az Írás munkájába. Ú g y kiváló telje
sítményeket tudunk majd felmutatni, teljesen miénk lesz a jö vő s a
B. N . legközelebbi almanachja már csak a „V oltu n k“ címet viselheti.
A d ja a Sorsépítő, hogy így legyen,
ö le l a régi szeretettel
Sztári Szivac, 1929 — I — 5
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S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
N agyon kedves uram,
bocsásson meg, hogy ily soká várakoztatom a válasszal, de részben
megszokott profán elfoglaltságom, részben az a bénító depresszió,
amelyben már hetek óta tespedek, még levélírásra sem adnak időt
és erőt. A V . I. körüli lelketlen és lehetetlen állapotok ugyanis hoszszas tépelődések után arra fcényszerítettek, hogy lem ondjak annak
szerkesztéséről. N em tudom, de nem is akarom az okokat részletezni,
de a nagy felelősség teljes átér zése után jutottam el erre a sötét ha

tározatra, amely talán örökre lehetetlenné teszi, hogy ezen a földön
magyar irodalmi szemle megjelenhessen.
M ellékelten küldöm a Karambolt, amely tévedésből a Reggeli
Újságban jelent meg. A Reggeli Újság ugyanis néhány olyan novel
lát és verset kért az írástól, ami az írásban nem kaphat helyet, de
viszont egy napilap mégis felhasználhatja. A nagy csomag kéziratba
három olyan kézirat is kerültt, amelyet már az írásba soroztam, köz
tük a Karambol is. Kérem ne haragudjon ezért a tévedésért. M in t
hogy az írás már megszűnt, nem hiszem, hogy ez a tévedés komolyan
bosszantaná önt.
A vajdasági magyar irodalom azonban az írás megszűntével még
nem vesztette el végleg fórumát. A z Erdélyi H elikon — a vajdasági
előfizetők száma szerint — egy-két ívet bocsájtana a vajdasági iro 
dalom rendelkezésére. Ha ö n nálam hagyja kéziratait, akkor külde
nek belőle a Helikon számára is. Bízom benne, hogy az én szelekció
mat már nem fogják K olozsvárott felülbírálni. A Helikon különben
gyönyörű kiállítású és magas nívójú szemle, amelynek érdekében szí
vesen indíthatunk propagandát. Nemes, nagy vonalú tervei vannak,
különösen a kisebbségi magyar irodalmakat szeretné összefogni és
hites, egységes tartalmat adni a széthullott, magányos magyar írások
nak. Szeretném, ha a Helikon ügyében ö n is mellém állna.
őszinte tiszteletét küldi
Sztári Szivac, 1929. — I. — 9.
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
K edves jó uram,
köszönöm levelét és kéziratát, a novella a következő heti számban
fog jönni. A kért címekért már írtam Csukának és Feketének, niég
eddig nem kaptam tőlük választ.
^
N agyon kérem, legyen o ly jó és küldje el válaszát arra nézve,
hogy hajlandó-e a V . I. főmunkatársai között „kinyom va“ szerepelik.
Ugyan a szerkesztő-bizottság helyett a lap fejére azoknak a nevét
szeretném tenni, akik feltétlen és igaz hívei az írásnak, akik biztosít
ják annak szellemi erejét és diadalmas holnapját. A következő név
sort szeretném a lapfejre írni: Borsodi Lajos, Csuka Zoltán, Draskóczy Ede, Farkas Geiza, Fekete Lajos, G ergely Boriska, Leszkovác
Mláden, Lucia, Kristály István, Somogyi Pál, Szántó Róbert. Ez a
névsor program, hitvallás és Ígéret lenne, m ely talán végleg elnémí
taná annak az egyre jobban süllyedő vegyeskereskedésnek szemtelenkedéseit, amely többek között az „egyetlen irodalm i fórumnak“ tartja

•magát a Vajdaságban. A z is lehet, hogy ez a cezaromándás értékítélet
annak a bizonytalan, süllyedős érzésnek következménye, mikor a T a 
laj inogása és süppedése teljesen megzavarja a tiszta gondolkozást,
a józan i-télőkép ességet.
A lap beszervezése egyébként nagyszerűen folyik, már 1400 pél
dányban jelenünk meg, a rádiómelléklet megjelenésekor pedig hama
rosan elérjük a 2000 példányszámot. íg y hamarosan sor kerülhet az
írók becsületes honorálására is.
Válaszát várva sok szeretettel köszönti
igaz hive és társa
Sztári Szivac, 1929 — I — 10.
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LESZKO VAC

M LÁD ENNEK,

B E LG R Á D .'

G osp. Mladen Leskovac knjizevnik
Beograd, Studenaöka 77,
Drága, jó uram,
tudom, hogy nagyon el van foglalva, mégis arra kérem, hogy legyen
olyan jó és válaszoljon egy lapon arra, hogy nem lenne-e kifogása az
ellen, ha az ö n nevét is odaírnám a V . I. lapfejére a főmunkatársak
közé. Erre főleg a Bácsimegyei harciassága miatt van szükség, szemte
len és arrogáns hangon ismételgeti, hogy ő képviseli a vajdasági iro
dalmat s ő „az egyetlen irodalmi fórum“ itten. N yíltan, keményen és
öntudatosan szembe kell szállnunk evvel a szemtelen vegyeskereske
déssel, amely irodalmi cezaromániában szenved s ezért fel akarnám
sorolni azoknak a neveit, akik feltétlenül és hitesen mellettünk állnak.
Borsody Lajos, Csuka Zoltán, Draskóczy Ede, Farkas Geiza, Fekete
Lajos, G ergely Borisika, Lucia, Kristály István, Somogyi Pál, Szántó
Róbert kerülnének be ebbe a névsorba és nagyon nagy súlyt helyezek
arra, hogy az ö n neve is ott legyen, hogy szellemi erőnk és diadal
mas holnapunk biztosítva legyen.
Egyúttal öröm m el értesíthetem, hogy a lap beszervezése nagyban
folyik, már 1400 példányban jelenünk ¡meg s hamarosan elérhetjük a
2000-es példányszámot. íg y már ez évtől kezdve szerény honoráriu
mokat is fizethetünk, egy cikkért — az ö n esetében eg y Beográdi L e
vélért — 100 dinárt, apróbb, a Figyelőbe illő írásokért 50— 80 dinárt,
A honoráriumok ugyan szerények, de talán hamarosan felemelhetjük
őket. Kérem tehát szives támogatását és várom kéziratát, am elyet
.már több mint egy hónapja, hogy nélkülöznünk kellett.
Szeretettel köszönti
készséges hive és társa
Sztári Szivac, 1929 — I — 10.
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Drága jó testvérem,
mindennap készülök írni N eked, nagyon sok a köszönni s a m ondani
valóm, de a napi robot s az örökös harc a T ő k ével meg a Rosszaka
rattal föleszi időmet és erőmet. íg y hát elkésve, de őszintén, egysze
rűen iés sok szeretettel köszönöm fényképedéit és írásaidat. N agyon
jól estek. Olyan ritkán tudjuk kicserélni egymással gondolatainkat,
terveinket, pedig term ékenyítőleg és formálóan hatna ilyesmi, így
születnek azok a biztos és iránytjelző eredők, m elyek különböző irá
nyú, sebességű és intenzitású erőpályákból tevődnek össze. M ost is
mét jó l esne ilyen eszmecsere, mert Fenyves újabb támadást intézett
ellenünk. Ultimátumot küldött a B. N . eddigi munkatársainak, hogy
vagy a B. N.-nak, vagy a V . I.-nak dolgozzanak, mert ő nem fogja
közölni azoknak az írásait, akik a V . I. munkatársak Hasonló ultimá
tumot intézett az árúsokhoz is, hogy „szabadon“ válasszanak: vagy
a B. N .-t árúsítják, vagy a Képes Vasárnapot. A z ultimátumnak -már
is m egvolt a hatása: legszorgalmasabb novellistánk Kristály István
egy tétova, homályos levélben arról értesít, hogy nem kíván szere
pelni a V . I. főmunkatársai között (pedig ő csatlakozott leglelkeseb
ben az eszm éhez) s egyelőre álljak el a már beküldött kéziratainak
közlésétől. N em tudom, k i fogja őt még követni. Kristályt komolyan
sajnálom, de persze nem marasztalom. Ha neki az a pár száz dinár
fontosabb, mint a mi álmunk és eszményünk, úgy nincs is közöttünk
a helye. Félek azonban, hogy mások is többre fogják becsülni a mate
riális előnyöket s a végén nagyon kevesen maradunk, talán ke vés eb •
ben, m int ahányan egy havi 80 oldalas lapot teleírhatunk. N agyon
szeretném, ha újabb és értékesebb munkatársakra tehetnénk szert.
Sinikó Ervinre és Gál O ttóra gondolok. Sinkónak írni fogok, de Gál
O ttót próbáld T e vagy esetleg Zoltánnal együtt próbáljátok m eg
nyerni. Friss és színes epikus tehetségnek tartom őt és épen novellis
tában van hiány nálunk. Valószínűnek tartom, hogy Borcsát is elve
szítjük, ki fog akkor novellát szállítani a V . I.-nak? Költőkben erősek
vagyunk és talán erősek is maradunk. (K i lenne közöttük áruló: So
mogyi, Laták, Kovács A ntal? Én bízom bennük, bár legnagyobb bizodal-inam és öröm öm mégis csak Benned van.) N agyon erős és Ígéretes
tehetség Sziráky Dénes Sándor, kinek négy szép verse vár közlésre,
ö a legnagyobb fiatal tehetség, aki eddig feltűnt. Hiszem, hogy N e 
ked is tetszeni fog. D e most a novellistákról lenne szó, írjál erről a
problémáról, mi a véleményed, tanácsod, ötleted?
N agyon kérlek, küldj él sürgősen a februári számba még egy újarcú magyart. Én nem szeretném ezt a rovatot megszüntetni, hanem
minden számban legalább két — esetleg három külföldi írót bemu
tatni. Egri novellája nagyon tetszik, talán egy erdélyi lehetne még
Egri mellé. Tabéry, Makkai püspök, Bánffy, illetve Kisbán M iklós

még nem szerepeik. D e nem akarlak befolyásolni, tégy legjobb belátás
sód szerint, én mindent köszönettel veszek.
Haraszti cikkére küldött válaszoddal teljesen egyetértek. Én ma
gam is hozzá szeretnék szólani a kritika eilv-telenségóhez. Magát a cik
ket nem szívesen és csak némi változtatással adtam le, de amint lá
tom, a tompítás nem sokat ért. Olvastad D ebreczeni reflexióját a
B. N . vasárnapi számában?
A tervezett névsor egyelőre nem aktuális. Luciát végleg elejtet
tem, de Leszkovácot, aki örömmel csatlakozott hozzánk, nem ejthe
tem el, ha sor kerülne ilyen névsorra, ő komoly, szorgalmas, becsü
letes munkatárs és a neve, ha külföldön nem is, de itt Jugoszláviában
mégis csak jelent valamit és mi mégis csak itt jelenünk meg. A N y u 
gatnak is van francia meg olasz munkatársa (G achet és A ntonio
Wíidmar) pedig Magyarországon jelenik meg.
Nyugtalanul gondolok anyagi helyzetedre és Draskóczyval is
sokat beszéltem Rólad. N agyon szeretném, ha itt lehetnél valahol,
hogy többször találkozhatnánk s gondoltam is, hogy sikerülni fog
állást biztosítai számodra egy nagyobb malomnál, Szivac egyetlen
komolyabb vállalkozásánál. Sajnos ez a malom ép most épített le,
úgylátszik nem a legbiztosabb alapokon áll. Ismeretségem pedig, kü
lönösen kereskedelmi világiban, nem oly nagy és intenzív, aminek
hasznát tudnám venni. Egyelőre csak 200 dinárt küldhetek Neked,
magam is takarékosan élek, mert hosszabb utazás előtt állok, amelyre
főleg egészségi okokból van szükség. Ha Zoltántól is kapok pénzt,
úgy természetesen ismét fogok küldeni, de eddig az Írás elég sok
pénzembe került s így nem költekezhetem bőkezűen.
írjál talán T e az U j Auróráról és ha G yőry cikkét a Kévéről
megkapod, úgy ne felejtsd azt nekem elküldeni.
ölellek szeretettel és rádgondolással.
Sztári Szivac, 1929 — I — 22
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú JV ID É K .
Sietve írok és még a bosszankodás bugyborékol bensőimben, mert
a posta oly lassú s így sok minden elintézetlen marad, amit pedig el
kellett volna intézni. N em tudom, Fenyvesihez intézett levelem meg
fog-e jelenni e héten, erről nem tettél említést leveledben. N agyon
fájlalnám, ha nem jelenhetne meg, m ert jövő héten valószínűleg már
időszerűtlen lenne levelem. Pedig okvetlenül rá kell mutatni a nyilvá
nosság előtt Fenyves könyörtelen cezaromániájára.
A táviratot szerbül írtam, szövege — géppel írva! — ez vo lt:
Wajma-n csefca tebe u hotelu Jagnye Kornél — Weinmann ugyanis írt

is, sürgönyzött is, hogy szerdán és csütörtökön Szabadkán lesz, o k 
vetlenül szeretne találkozni V eled s ezért megkért, hogy sürgönyileg
értesítselek. Erre kedden délután 2 órakor menesztettem el a fenti
sürgönyt, képzelheted bosszankodásomat, hogy ennyi pontosság és
frisseség ellenére minden sikertelen maradt.
Magiam is nagyon fontosnak tartanám, ha további magatartásun
kat és taktikánkat V eled és Feketével megbeszélnénk. Holnap Draskóczyék régi ígéretüket váltják be és vendégül látják a pocsolyaröcsögi műkedvelőket. Megígértem, hogy ott leszek. Vasárnap délután
indulnék vissza, épúgy mint múlt vasárnap és ha nem ütközne akadá
lyokba, gyere el vasárnap Becsére s utazzál velem Verbászig, hogy
megbeszéljük az aktuális teendőket. Én egyelőre megvárnám a vá 
laszt levelem re s így sürgős megbeszélni valóm ugyan nincsen, T e
azonban valószínűleg tudnál terveket és ötleteket, melyek talán na
gyon is időszerűek. Ha nem jöhetnél Becsére, úgy jö v ő csütörtökön
vagy pénteken én mennék Ú jvidékre. A d d ig pedig csak így kínlód
nánk a két napig kúszó expresslevelekkel és a 26 órás sürgönyökkel
Ma írt Borcsa Pestről, amelyben többek között arról panaszko
dik, hogy Pesten senki sem tud a V . I.-ról. Kodolányi egy regényét
akár ingyen is átengedné Borcsa inform ációja szerint, de előbb s z e 
retne csak eg y példányt is látni a lapból. Küldjél tehát Borcsa részére
jó néhány számot. Címe: Rákóczi-út 63. IV . 38.
Legfontosabbnak tartanám, ha írótáborunkat megerősítenénk. í r 
tam Sinkó Ervinnek, Priglevica Sv. Ivánra, de levelem visszajött,
hogy ismeretlen. M i van Gál Ottóval, meg mikor kapok Friedmann
Ernőtől kéziratot? Berényinek írtál? Mindenkit tájékoztatni kell a
helyzetről, a külföldieknek se ártana kis információ. Várkonyi, Komlós Aladár, Kem ény.István, Kosztolányi nevei jutnak hirtelen eszem
be Magyarországról, azonkívül persze informálni kell Erdélyt és Szlovenszkót, amit Fekete már részben meg is tett. A z egész magyar k ö z
vélem ény előtt rá kell mutatni Fenyves magyartalan és antikultúrális
viselkedésére. Nekünk csak ez lehet a válaszunk arra a durva
visszautasításra, amellyel a m i együttműködésre őszintén hajlandó
kéznyújtásunkat fogadta. Persze be kell még várnunk, milyen válaszra
m éltatja levelemet. Én ugyan nem sokait bízom benne, mégis ragasz
kodom levelem közléséhez, m ert nyugodt lelkiismerettel és teljes hit
tel csak akkor bocsájtkozhatom harcba, ha ez az utolsó békés gesz
tus is sikertelen marad.
Válaszodat várja vagy a becsei találkozást
Szt. Szivac, 1929 — I — 25.

ölelő öreg barátod
Kornél.

Drága Ducikéin,
még most is elevenen, színesen sziporkázva szikrázik bennem az
utóbbi becsei estnek emléke Köszönöm , ismételten köszönöm N ektek
ezt az estét, am ely mélyebb értelmet, váratlan fényt adott az embe
reknek és az eseményeiknek. Valahogy novellába kívánkozik ez az éh
menyem, valószínűleg meg kel1 írnom, olyan szép lenne ezt az írás
tükrében is látni.
A z U j Aurórát Nálatok hagytam. És nagyon jó, hogy ott hagy
tam, mert senki sincsen, aki írna róla az írásban. A k ik e t felszólíthat
nék, azok szerepelnek is benne s így T e lehetsz az egyedüli, aki erről
a szép magyar könyvről írhatsz a márciusi V . I.-ban. N agyon kérlek,
ne utasítsd vissza kérésem. A márciusi számban nagyon szívesen ven 
nék egy hosszabb cikket is Tőled, talán Flachbart aurórai cikkével
kapcsolatosan a magyar kultúrszövetségről (amelynek szükségességé
ről már Juhász is beszélt a jubileum alkalmával), avagy — ha nem
kényes neked ez a téma — arról is lehetne írni, hogy a magyar kul
túra, a m agyar újság, a magyar könyvkiadás nem lehet egy tőkés
vállalkozás monopóliuma. Egyébként nem akarlak befolyásolni a témaválasztásban, csupán cikket kérek és várok T ő led a márciusi szám
ban.
A februári szám határozottan nívós, tartalmas cs változatos szám
lesz, hiszem, hogy tetszeni fog N ek ed is. Egy új rovatot is nyitunk
Vajdasági V ártén címmel, amelyben a mi értékeinket szeretném be
mutatni. Első ilyen cikkünk Csukáról fog szólni. Szeretném, ha T e
Geiza bácsit vállalnád magadra. H a a márciusi számba már nem is
készülnél el vele, de okvetlen várom az áprilisiba. Én Kristályról sze
retnék írni. Fontosnak tartom ezt a rovatot, mert fontosnak tartom,
hogy önmagunkat, saját értékeinket megismerjük.
Fenyves egy nagyon zavarosam összetákolt magánlevélben vála
szolt nyilt levelemre. Cézaromániás gesztusokkal védi ultimátumának
jogosultságát, de gesztusaiban a jóságnak, meleg szívnek, sőt az öntu
datos állásfoglalásnak sem találtam semmi nyomát. Most már magam
is úgy látom, hogy közénk hidat építeni egyelőre nem lehet. Isrné:
csalódtam egy emberben s bármennyire fájdalmas is ez, tovább kell
menni és nem törődni többé vele, tovább kell kínlódnunk, küzködnünk rossz ekénkkel, de legalább az ugartörőknek tisztább és bizto
sabb a hite. M ert most már senki másban nem bízhatunk, csak ön
magunkban s így is van ez rendjén.
Vártalak és várlak állandóan benneteket: Bátyád még nem jött
m eg? N e feledkezz meg Ígéretedről! Minden esti autótülkölésre fe l
rezzenek: hátha T i vagytok.
N agyon kérlek, ha jönnél, úgy hozd magaddal a kért Babits bio-

grafiát. E gy nagyobb Babits tanulmányba készülök fogná s ezért nagy
szükségem lenne arra a kis élet- és jellem-rajzra.
A hó végével indulok Szicíliába. A d d ig kérem a márciusi számba
szánt kéziratokat, mert el szeretném rendezni az anyagot még eluta
zásom előtt.
És m égegyszer: váriak Benneteket!
K ézcsókját küldi és igaz szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1929 — II — 5.

testvéred
K orn él.
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Semmi újabb hír Felőled a küldött újabb terv óta, Draskóczytól
sem kaptam értesítést, noha magam is írtam neki egy hét előtt. V á j
jon jó-e ez az eseménytelenség? Mindenesetre szokatlan. Egyedül a
Tükör hadakozik még szokatlan sőt érthetetlen hévvel. K i van m ö
götte? Juhász?
U jabb terved nagyjában tetszik, csupán két m egjegyzésem lenne.
A z első az, hogy ez a tervezett vállalat nagyon sokat ad (lapokat,
könyveket, antológiát, évkönyvet). Hozzávetőlegesen egy embernek
400 dinárt kellene évente vajdasági irodalomra költeni. Ez nagyon
sok, mert emellett egy betükedvelő ember még 800— 1000 dinárt k ö l
tené folyóiratra, könyvre, stb. K i költhet ennyit? Szóval kevesebbet.
Egy regény és egy évkönyv nagyon is elég lenne. A második meg
jegyzésem az, hogy számításod roppant optimisztikus. T e például
ezer előfizetőre számítasz. Én még a legjobb szervezési munka mellett
sem hiszem, hogy háromszáznál több legyen. Én elsősorban a lapok
megerősödését tartom fontosnak, de persze erre is alkalmas lenne egy
könyvkiadó részvénytársaság, amely talán eg y év múlva könyvki
adásba is kezdhetne. De ebben az évben legalább 6— 8 hónapot kell
a szervezésre számítani, így az 1929-es munkaterv sokban megvál
tozik.
A z eszme nagyon rokonszenves. Magam is írtam hasonló tervről
Draskóczynak, anélkül, hogy a Tiéd et ismertem volna. Annak szük
ségességét hangsúlyoztam, hogy a vajdasági magyar irodalomnak tel
jesen függetleníteni kellene magát a nagytőke szeszélyétől, könyörte
lenségétől és megalomániájától. Valam i altruisztikus, összefogó szö
vetségre lenne szükség, aminek reálisabb form áját T e el is küldöt
ted. Fenyvessel most már semmire se lehet menni, nem lehet már
közénk és közé hidat verni, igy saját erőnkre vagyunk utalva s talán
ez is a helyes és egészséges állapot.
M ellékelem Pecthán Béla két rajzát, amit Münchenből küldött a

K. V.-nak. Talán a vörös krétát fel lehetne használni. Itt küldöm
egyébként G ejza bácsi levelét is és nagyon kérlek, válaszolj neki.
Borcsa írt, türelmetlenül várja a februári számot. Legalább 5— 6
példányt kór belőle. Okvetlenül küldd el neki a kért példányokat, el
akarja vinni a nyugatistákhoz, adni akar Kom lós Aladárnak, Ka
rinthynajk, Kodőlányinak, akik már kértek (is tőle V . I.-t. M ivel a mi
külföldi propagandánk nagyon fontos, ne feledkezz meg kéréséről.
Címe: Rákóczi-út 63. IV . 38. Magam is kérnék legalább három számot
belőle.
Szeretettel ölel és írásodat várja
Sztári Szivac, 1929 — II — 11.
Kornél
M i van a tartalommutatóval???
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N e neheztelj rám, hogy ilyen sokáig válasz nélkül hagytam leveleid, de annyi dolgom van, hogy alig jut időm az alvásra. M ajdnem
naponként 9—¡fél 10-ig mászkálok betegeim után s alig van olyan é j
jel, amikor nyugton ¡hagynak. A hajszolós munkától fáradtan és id e 
gesen alig tudok tollat fogni a kezembe, mégis megírtam a márciusi
szám számára a tervbevett novellát, de magánlevelekre már nem ju
tott idő és ideg. Sokszor már attól féltem, hogy összeroppanok és
ágyba kerülök, no de eddig m ég birom az iramot, csupán elhanyagolt
kötelességeim, válasz nélkül hagyott leveleim kapargatják, rágdicsálják amúgy is érzékeny lelkiismerctemet.
Mindez csak magyarázat, de semmi esetre sem panasz akar lenni.
Most pedig sietve küldöm válaszomat kedves leveleidre. Draskóczy
nekem sem írt semmit, igaz, hogy én mindenféle kéziratot kértem
tőle (cikk, figyelők, stb.) s lehet, h ogy most ezekkel bajlódik. Ú g y
tudom, anyja és bátyja is nála voltak vagy vannak s talán ez is az
oka hallgatásának. A napokban okvetlenül írok neki. A márciusi szám
első két ívét már elküldtem Fischeréknek. N agyon kérlek, legyél oly
jó és írjad ki és küldd el mielőbb M arconnay T ib o r írói jellemzésiét
Várkonyi könyvéből, mert a márciusi számban őt szeretném bemu
tatni és néhány életrajzi adaton kívül nincs más birtokomban. A
márciusi szám egyébként szépnek Ígérkezik, talán értékesebb lesz a
februárinál.
N agyon sajnálom, hogy a zentai esten nem vehetek részt, de a
jelenlegi elfoglaltságom mellett gondolni sem merek olyan távoli útra,
mint Zenta, am ely másfél napomat is igénybe venné. Talán menni
fog a dolog nélkülem is. N ekem különben még felolvasni való Írásom
sem lenne erre az estére. Ép úgy Becskerekre se tudok elmenni, de
talán Becskerekről lehetne valakit megnyerni a zentai szereplésre.

Vécsei nekem is írt és megismételte kérdését, hogy elfogadok-e
tudományos cikkeket. M ég nem tudtam eddig elküldeni igenlő vála
szomat. Szabady novelláját még nem tudtam végigolvasni, de rem é
lem, hamarosan átolvasom.
N agyon szeretnék már Szirakuzában vagy Taorminábain lenni, de
ez a borzalmas tél, no meg betegeim nem engednek útra és pihenésre.
Remélem azonban, hogy ezek a gátló körülmények csak elmúlnak
egy-két hét múlva s akkor nyugjodtabbam lélegezhetem. A d d ig ok vet
lenül találkozni akarok V eled és Draskóczyval is.
A d d ig is régi szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1929 — II — 21.
Kornél.
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.Nem szeretném, ha úgy éreznéd, hogy cserbenhagylak vagy leg 
alább is azt gondolnád, hogy a kényelmi szempontokat előbbrehelye
zem a V . írás ügyénél. Ezért nem mondom mereven le a zentai s z e 
replést, de őszintén mondom, hogy ennek kom oly akadályai vannak.
A z egyik profán elfoglaltságom, m ely sajnos egyúttal lelkiismereti
probléma is. Lehetséges azonban, hogy március 2-ig m egváltozik a
helyzet s ezért ha csak lehetséges lesz, úgy mégis elindulok. Biztosra
azonban ma még nem Ígérhetem szereplésemet. A másik akadálya
föllépésemnek az, hogy nincs mit felolvasnom. Verssel, lírai írással
nem akarok jönni, hiszen ti is avval jöttök s így a műsor nagyon
unalmas és egyhangú lenne. U j tanulmányom nincsen s már nem is
tudnék ilyen rövid idő alatt s ilyen hajszolós profán munka mellett
valamit is összeütni. Van ugyan egy m egkezdett dolgom „Babits és
Paul Glaiudel“ címmel, de alig hiszem, hogy ez érdekelné a zentaiakat. Van azonkívül a becsei Madách felolvasásom, amely csupán a
Tiszavidékben jelent meg s így újságként hatna, de beilleszthető
lenne-e a programba? Végül marad a jó öreg V ers a Vajdaságban, ez
lenne talán a legmegfelelőbb, de mivel már az írásban megjelent, nem
szívesen jönnék vele. Mint láthatod, nem o ly könnyű a helyzet. N a 
gyon kérlek tehát, cselekedj belátásod szerint, ami a programösszeál
lítást, illetve az én szereplésemet illeti. Legfeljebb nem mehetek, amit
idejében tudatok veled, de amit Zentára külön is ímegsürgönyöznék.
Mindenesetre válaszolj a következőkre:
1. Okvetlenül szükség van-e az én szereplésemre?
2. H a igen, mikor kezdődik az az irodalmi este? Becsén keresz
tül élj utihatok-e Zen tára?
3. M ikor lenne a sztárakanizsai szereplésünk?
Mellékelten küldöm Szabady novelláját, amit a V . I. nem k özöl
het, valamint Faragó Imre két versét, ami talán a IC V.nfyan jöhetne.

N agyon kérlek addig, amíg a részvénytársaság terve meg nem
valósult, ne kezdj ujabb harcot Fenyves ellen. Ennek nem lenne ér*
telme mostan.
Marconnay jellemzéséről ne feledkezz meg!
Válaszodat várja és szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1929 — II — 22.

igaz barátod.
K orn él.
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Sietve írok drága jó barátom, hogy bizonyosságot küldhesek.
„L evél Rodostóból 1928-ban“ című versed ugyanis nálam nincsen.
Ú gy a feljegyzéseim ben (ahová pontosain beírok minden elküldött
kéziratot), m int az emlékezetemben az áll, hogy ezt a verset a másik
néggyel együtt elküldöttem. Biztonság kedvéért még egyszer átn éz
tem azt a skatulyát, ahol verseid voltak, de mindhiába. íg y arra a na
gyon valószínű eshetőségre kell gondolnom, hogy versed a Fischer
nyomdában, ebben a jó öreg süllyesztőben tűnt el a letördelt sorok
kal s az „elkallódott“ kéziratokkal együtt. Érzékenységedet egyéb
ként nagyon is megértem és őszintén fájlalom, hogy nagy szegénysé
günk és roppant rendetlenségünk az írás körül mindig felhorzsolja
lelkedet.
Magamnak is sok csalódást hozott az írás: a címlap szomorú, a
papiros szegényes, a fedőlap oldalai üresek, sajtóhibák, leszakadt
sorok, kiszorult írások. Ezzel szemben vigasztaló dolog a tartalom:
Friedmann cikke, a T e verseid, Sziráky és az elevenen lélekző Figyelő.
Borcsa küldött már egy csomó U j arcút, de alig van érdemes írás
közötte, holott a rovatot most kom oly és szigorú szelekcióval kellene
vezetni. H ely nincsen sok, ezért ezt a helyet csak azoknak tartjuk
fenn, akik komolyan érdemesek a bemutatásra. A márciusi számban
Marczonnay T ib o r kerül sorra, esetleg a lemaradt Sárközivel. A fe l
szólító leveleket légy szíves és készítsd el Te, nekem nincs időm a le
velezésre, reggeltől késő estig lefoglal a praxis, úgy hogy csak a leg
sürgősebb levelekre válaszolok, azt is csak ilyen latyakosan, mint
ahogy most N ek ed írok. Válogass k i 4— 5 nevet mindössze és komoly,
értékes írásokat kérjél tőlük. A leveleket esetleg én is szignálhatom
és továbbíthatom.
Mécs Laci versei okvetlenül jönni fognak a márciusi szántban,
ha ugyan a technikai szerkesztés ki nem szorítja őket. A kéziratokat
vissza fogod kapni, Zoltánt külön fogom figyelm eztetni rá. Verseidet
már elküldtem, így nem küldhetem őket vissza. Csak semmi szerénykedés. Szükség van Rád és úgy kell annak lenni, hogy T ő led jelenjen
meg a legtöbb vers. D e azért szívesen venném, ha figyelőt is külde-

íréi a márciusi szám számára. A Vajdasági Vártán folytatódik, Dras
kóczy megígérte, hogy Farka® Geizáról fog írni.
N em tudom Szentára eljutok-e. Szeretnélek már látni.
Igaz testvéri szeretettel
K orn él
Szt. Szivac, 1929. II. 23.
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A z aggódás, a bizonytalanság íratja velem ezeket a latyakos so
rokat. M i van V eled és V eletek? Egy hónap előtt voltam Nálatok s
azóta semmi hír. Levelem et úgy látszik megkaptad, mert a Stúdium
tól m egjött a kért Babits biográfia (kinek és mennyit fizessek érte?)
de más életmegnyilvánulás még k ö zvetve sem jö tt Tőled. Türelm et
lenül kérem és várom tehát írásodat.
Egyelőre még nem indulok, várom az idő biztos enyhülését, hogy
ne érjenek utazási kellemetlenségek. Talán csak március 10-ike körül
költözöm délre, az Etna tövébe. A d d ig nagyon szeretnélek látni. T e
sehogyan se jöhetnél hozzám?
Csuka is türelmetlen. Nagyszabású terveit V ele d is közölte, de
még nem kapott választ Tőled. M ost vasárnap Sztárakanizsán le 
szünk, irodalmi matinét csinálunk és propagandát az írás számára.
Csuka ott is megkezdi nagy terveinek megbeszélését Batta Péterrel
meg a kanizsai, magyarul érző tőkéseikkel.
írtál valamit a márciusi szám számára? H a igen, úgy légy o ly jó
és mielőbb közöld velem, hogy a lap beosztását megcsinálhassam. A z
első ív már ki is van szedve.
Várom, nagyon, szomjasan várom a leveled. És sok szeretettel
rágondolással ölellek. Igaz testvéred
K ornél
Sztári Szivac, 1929. II. 25.
Ma reggel jött meg leveled, így türelmetlenkedésem tárgytalan»
mégis elküldöm a levelem. Sietve kérlek, hogy a márciusi számba az
U j A uróráról okvetlenül küldjél egy figyelőt, ha már más kéziratot
nem kaphatok Tőled. Lehet, hogy vasárnap reggel Kanizsára utazva
beállítok H ozzátok. Zentára ugyanis csak Csuka és Fekete fog menni
szombaton, míg Kanizsán már bővített kiadásban szerepelünk.
A d d ig ölellek és nagyon örülök, hogy ismét a miénk vagy.

N agyon köszönöm leveledet, a Porrátörött életet s Mairconnay
jellemzését. V égső elhatározásom az, hogy elmegyek Kanizsára, ha T e
olyan pótolhatatlannak tartod megjelenésemet. A z összeköttetés két
ségbeejtő. Hajnalban 4 órakor kell indulnom, Becsén időzöm 6— 7
órát és csak 16.02-kor érkezem Kanizsára. Vissza is egész napot keli
elherdálnom, holott itthon nem fo gy a munka s a kötelesség. Csak
lenne valami haszna is ennek a két napnak! Szóval Zentára nem m e
gyek, hanem vasárnap, 3-án 16.02jk or Kanizsán leszek. Talán T i is ev 
vel a vonattal mentek ZentáróL N em írtál arról, hogy mit olvassak
fel. V a gy talán nem is kellene nekem nyilvánosan szerepelni? írj er
ről még valamit.
Draskóczy írt. ígéri, hogy m ost, >a vendégeskedés elmúlta után
ismét egészen a miénk lesz. Szeretném őt is Kanizsára magammal
vinni. N em találnád helyesnek, ha kissé össze melegednének Battával?
A februári szám ellen több apróbb panaszom lenne, m elyeket
pontokba fogok foglalni, hogy — amit lehet — azt a márciusiból ki
küszöböljük. Egyébként csak egy példányt kaptam a K. V .Jból. Sze
retném, ha minden számból 3— 4 példányt küldenétek, mert sokszor
szeretnék egy-egy példányt elküldeni Borcsa is panaszkodott tegnap
előtt érkezett levelében, hogy m ég nem kapta meg a lapot. Küldettél
neki?
A Porrátörött életről majd szóval szeretnék egyetmást mondani.
M. elküldte a 3. és 4. ív kéziratait is. Egyelőre csak két Figyelő van.
T e nem írnál valamiről?
írj mielőbb a kanizsai útról, hogy vasárnapig megkaphassam le
veledet.
A viszontlátásig szeretettel ölel öreg barátod
Kornél
Sztári Szivac, 1929. II. 27.
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Zoltánnak!
V égre írhatom a boldog és biztos szót: utazom. Holnap hajnal
ban indulok, csütörtökön Rómában leszek, szombaton Taorminában.
Hiszem, vágyom , hogy az út busásan kárpótolni fog azért a sok apró,
karcolós kellemetlenségért, m ely az elutazás előtt, a szabadság és
útlevél szerzés körül ért és keserített.
A z újabb késés legalább avval az előnnyel járt, hogy pontosan
elkészíthettem az áprilisi szám anyagát. M ég csak Figyelő hiányzik,

azt hiszem Borcsa is küld még, talán máshonnan is befut egy-kettő.
Ezeknek átnézését és megbírálását Reád bízom. A ra tó figyelője hatá
rozottan jó volt, 'talán többször lehetne őt felkérni ilyen képzőm űvé
szeti apereukre.
Itt küldöm a tükröt is és főleg arra kérlek, hogy V elyk o novel
lája — amit kis regénynek is lehet hirdetni — teljes egészében jö jjö n .
Sorg Ida holnap vagy holnapután küldi a fordítás utolsó részletét. In
kább Borsodi cikke maradjon el, vagy a regényből vegyetek keveseb
bet, de a M agyar Pistát ne szakítsátok szét folytatásokra. Ha 96 olral
lesz az áprilisi szám, úgy bőven lesz hely.
Sziráky Pestről írt és arra kért, hogy a februári számból neki
2— 3 példányt küldessek (C ím e: Budapest, V I., Horn Ede-u. 18. III.
25. Dr. Perl Sándor a rendes polgári neve). A zon kívü l az Otthon
olvasóterme számára is kérte a V . I. rendszeres küldését. (Ezt egyéb
ként már Tam ás is említette, hogy nagyon fontos lenne az Otthonba
küldeni.) Sajnos közelebbi címét az Otthonnak nem tudom.
Borcsa is kér egy-két márciusi számot. Címe V II., Rákóczi-út 63.
IV . 38.
Azon kívü l okvetlenül küldess egy számot Marconnay Tibornak,
akinek címe Bpest, I., Mészáros-utca 18. II. 19.
Én pedig a Képes Vasárnapot kérem Taorminába (Sicilia, V illa
Regina). Remélem, hogy hamarosan küldeni fogok valamit onnan.
Sok kitartást, hitet és jó munkát kívánóik N eked, különösen a
23-ika lenne eredményes. Weinmann írt, okvetlenül ott lesz.
Bensőséges szeretettel ölel öreg barátod
K ornél
Sztári Szivac, 1929. III. 18.
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Gosp. Zoltán Csuka, urednik Képes Vasárnap-a
Novisad, Petra Zrinjskog 23
Kéziratok helyett egyelőre csak ilyen anzikszos üdvözletei kül
dök, még o ly szomjasan szívom magamba a tavaszt és e meseország
bódító varázsát, hogy csak témák nyüzsögnek fejemben, de megírá
sukhoz nincs békés munkakedv. N agyon jólesett szabadkai lapotok
és kíváncsi vagyok a megbeszélés eredményére. N agyon kérlek az
áprilisi számban ismét hozni a regénypályázatot. M ég egy hétig ma
radok itt, azután Siracusába, Grigentibe és Palermoba megyek, ahol
néhány napot fogok tölteni. 'Ezért legközelebbi címem: Dr. C. St.
Palerm o, Posta in ferma. Sok szeretettel és szüntelen rágondolással
ölel igaz testvéred

Pecsét: Sombor, 15. V . 29— 9.
Gospodin Dr. Draskóczy Ede advokat
Stari Beőej, Vilsonova ul.
Sokszor köszönöm leveledet és a meghívást, am elyet örömest fo 
gadok, mert nagyon nagy szükségét érzem, hogy beszélhessek V eled.
A z impressziók még élnek, féltve őrzöm őket, hiszen más kincsem
úgy sincsen. A z emlékek azonban sápadnak, hervadnak s én megint
csak nagy szegénységben maradok. O ly messze s o ly bizonytalan az ,
uj Isola Bella, a holnap szigete, amelyen ismét megpihenhetek és
varázsos napokat, heteket élhetek, ezért ma még visszafordulok, az
emlékek herbáriumát rakosgatom, csinosítom, rendezgetem az illa
tokat, mosolyokat, kósza, foszlós, meleg mondatokat. Szeretném meg
frni ezt a káprázatos Isola Bellát m ely boldogan ragyog a szürke életHengeren s valószínűleg meg is fogom írni, csak felszabaduljak az első
depresszió alól, m ely itthon rámborult és megbénította hívő, alkotó
és élnivágyó kedvemet. Jól esne a T i melegségtek, kérdő és beszélő
élénkségtek, jól esne egy boldog becsei este, hogy frissebben higyjek
az életben, a munkában. Vasárnap a himlőoltások miatt ebben a ho
lnapban nem jöhetek, ezért valószínűleg hétfőn, pünkösd másnapján
jövök az esti vonattal, m ely holnaptól kezdve kissé korábban érke
zik. Sajnálom, hogy már kedd hajnalban vissza kell mennem, de íg y
is nagyon drága és dédelgetett lesz számomra ez a becsei este.
Hiszem, hogy Duckos vitézül állta az operációt és most már öb
lösebb hangon mesélheti el szabadkai élményeit. Kíváncsi vagyok rá.
És kíváncsisággal, szeretettel vágyok viszontlátni mindent Nálatok.
Ha hétfőig nem kapsz értesítést, úgy hétfőn este érkezem.
Kézcsókját, vágyódását és szere tét ét küldi öreg testvéred
Sztári Szivac, 1929. V . 14.
K orn él

Megkaptam leveledet és a V . I. kettős számát. íg y a késedelmes
megjelenés már nem bánt annyira, mint az a gyanúm, hogy félreér
tetted azt a néhány sort, am elyet legutóbbi levelemben a Fenyves
elleni harcokról írtam. M ert én semmi esetre sem sajnálkozom F eny
vesen, sőt azt tartom, hogy még súlyosabban kellene lesújtani rá,
illetve az ő gőgös cezaromániájára. D e alig hiszem, hogy támadásaid
komolyan szolgálják ezt a célt. Erről persze beszélni kellene, kiese
rélni gondolatainkat, ellenvetéseinket, különben ostobává nyúlik a
yita. M ost csak röviden és keményen annyit, hogy érzésben mindig
és feltétlenül V eled vagyok és nagyon szeretném, ha ebben sohasem
kételkednél. Tájékoztatásul közlöm, hogy Kristálynak írtam és leve
lemben rámutattam arra, hogy őt csak azért érte a támadás, mert
arra az oldalra állt, m ely oldalról bennünket csak gáncs és gonoszság
ért eddig. Ezt ő maga is látta, mégis Fenyvesnek ajánlja könyvét.
Ezt az érthetetlen loyalitást az érthetetlenségen kívül ízléstelennek
is találom. Hangsúlyoztam, hogy a T e támadásaid csak Fenyves ellen
irányultak és amennyiben őt is érte a támadó fegyver, ez csupán an
nak a fonák helyzetnek a magyarázata, amely helyzetet ő maga v á 
lasztotta, illetve teremtette. K önyvéről és róla mint íróról egyébként
írni fogok a júniusi számban. M ivel semmi okom sincs arra, hogy
könyvével szemethunyó jóindulattal foglalkozzam, őszintén és alapo
san írhatok róla. A lig hiszem, hogy Kristály örülni fog ennek az
őszinte és alapos értékmegállapításnak.
Minden bizonnyal pénteken. 31-én megyek Szabadkára, ahová
a júniusi szám kéziratait is elviszem. N agyon örülnék, ha találkozhat
nék Veled, még jobban esne, ha egy este Szivacra jönnél esetleg a
zom bori útad előtt.
Sok szeretettel ölel igaz testvéred
K orn él
Sztári Szivac, 1929. V . 31.
N em akarod folytatni a Porrátörött élet-et? Remarque könyvéről
nem írnál egy Figyelőt?
Legutóbbi versedet sok örömmel és elégedettséggel olvastam.
Szép, erős és nagy!
K orn él

Pecsét: St. i. N . Sivac, 4. V I. 29— 9.
Gosp. Dr. Draskóczy Ede, advokat
Stari Becejf V ilsonova ulica.
N e haragudjatok és nehezteljetek, hogy nagyon kedves hívástok
nak nem tehettem eleget, sőt erről nem is értesítettelek. Vasárnap
reggel ugyan megírtam egy sürgönyt, amit azonban bejárónőnk elfe
lejtett feladni s m ikor délben bevallotta feledek enységét, már nem
lehetett jóvátenni a hibát, mivel a posta zárva volt. Sok orvosi dolog
torlódott össze az utóbbi napokban, ez volt akadálya becsei útamnak, pedig nagyon szerettem volna beszélni V eled, főleg arra m eg
kérni, hogy ne vedd szívedre nagyszerű cikkednek szomorú sorsát.
Anyagilag talán nem o ly kom oly a veszteség és erkölcsileg óriási a
siker. Valóságos himnuszokat zengenek erről a számról és lelkesen
részt kérnek a ,,mártiromság“ -ból. Talán nem is árt az ilyesmi, van
nak emberek, akik ilyenkor eszmélnek csak arra, hogy hitük is van
lelkűk fenekén. Szóval szeretettel kérlek, hogy ne csüggedj és ne vonj
le nagy következtetéseket ebből a lényegtelen epizódból. És legyél
továbbra is munkása az írásnak. N agyon szeretném, ha Geiza bácsi
ról beígért tanulmányod a júliusi számba elkészülne. A z t hiszem,
evvel tartozunk neki s ennek megírása semmiféle veszéllyel sem já r
hat, ha tőle idézel, legfeljebb unalmas akadémikussággal vádolhatnak.
Szóval biztosan várom írásodat.
Csuka írt, amelyben az újabb találkozás szükségességét is felveti.
Bizony szomorú dolog, hogy sokan nem érzik át a dolgok szépségét
és szükségességét és még arra sem törekszenek, h ogy Ígéretüket b e
tartsák. A z csak természetes, hogy egy irodalmi szem le támogatásra
szorul, itt félre kellene tenni minden kicsinyeskedést és üzleti szám
vetést.
Csak röviden írok, sok munka vár, az Isola Bella is készül, sok
kedvvel, hittel áhítattal lopom el az éjszaka csendes, békakuruttyolós
óráit ehhez a munkához. Szeretném teljesen odaadni magam, hogy
annál szebben csillogjon a kész munka. N agyon szépre szeretném
csinálni ezt az írást, de nem tudom mennyiben sikerül tiszta és lázas
törekvésem.
Kézcsókját küldi és ismételten elnézésteket kéri igaz testvéred

Gosp. Fekete Lajos, pesnik d urednik
Subotica, Senoe ul. 12.
Drága testvérem,
eddig még semmi értesítést sem kaptam Szántótól, így alig hiszem,
hogy a 26-ra tervezett népköri estet a hatóság engedélyezte volna.
H a pedig 26.-án nem szerepelnék úgy nem is mennék fel Szabadkára,
mert időben talán sose voltam ilyen szegény, mint jelenleg. N agyon
szeretném a regényemet befejezni, de alig jutok hozzá, hogy apró
nyúlfarknyi toldásokkal vigyem előre a mesét és a mondanivalót. P ro 
fán dolgaim, levelezésem, nyűgös kötelességeim felfalják a napnak
14— 16 óráját, így bizony alig marad valami magamnak.
A kéziratokkal baj van. Jóformán csak Figyelőm van. N o v e lla
nincs és verset sem kaptam senkitől, csupán Galambos Margit néhány
verse várja a megjelenést. H ol van Laták, vagy V értes Károly? Z o l
tán küldött egy verset, de nem vagyok vele megelégedve. Borsodinak
írtam már és kértem novellát tőle (A propos: arra is megkértem, hogy
könyveinek címét és árát k ö zölje Veled, hogy a többi vajdasági könyv
között hirdethessük az övéit is). A z t se tudom, hogy Kristály hama
rosan beváltja-e Ígéretét? A zonkívül regényfolytatásommal is baj van.
Lenne ugyan elég anyag, de kéziratom annyira kúsza, maszatos (tu 
dod, hogy folyton gyomlálok, törlők, huzigálok), h ogy így nyomdába
nem adhatom. Gépbe kellene mondanom, de itt sajnos senki sincsen,
egy verbászi kislány megígérte ugyan jövetelét, de ma ez is lem on
dott. íg y nem marad más hátra, mint Szabadkára menni és a Zsidó
kórház M argit kisasszonyának, aki már többször gépelt nekem, el
mondani az Isola Bella első folytatását. Ez persze megint egy d é l
utánt és egy éjjelt jelent, no de ez lenne a kisebbik baj. Egyelőre
még nem tudom, hogy M argit kisasszony m ikor ér rá s így igazán
nem tudom, mikor szállíthatom a magam írását. A tartalommutatót
már össze is állítottam. Vélem ényem szerint az elkobzott szám írá
sait is be kell vennünk a mutatóba. T e hogy gondolod?
Szántó G yörgy levelét örömmel olvastam. Ezek a kom oly és
szinte megiható elismerések adnak igazán kedvet és erőt a további
munkához. H a azonban válaszolsz Szántó G yörgynek, ne biztasd őt
a regénypályázattal. Hangsúlyozzad, hogy mi elsősorban vajdasági
írót szeretnénk megjutalmazni s ő nagyszerű kvalitásaival biztosan el
nyerné a díjat.
Csukának mondd meg ha feljön, hogy P etrovity V elyk o írt n e
kem nagyon barátságos és engesztelő hangon és hamarosan kéziratot
is küld számunkra. A nyáron hosszabb időt fog Pesten tölteni és szí
vesen közben járna a V . I. érdekében íróknál vagy hatóságoknál.

(???)

A különlenyomatot várom. Légy o ly jó és közöljed velem a pesti
rádióigazgatóság címét, mert szeretnék egy példányt oda is beküldeni
a darabból. Hátha elő lehetne adatni rádión?
A válogatásnál résen leszek. Rem élem , hogy nem lesz kellem et
lenségünk többé az ügyésszel. A tartalom-mutatót holnap küldöm, a
többi kézirattal még vám om kell néhány napot. A z t hiszem, szom
bat este leszek Szabadkán, akkor mindenesetre egy-két ívnyi kézirat
lesz a tarsolyomban. Mindenesetre Békefi cikkével szeretném kezdeni
a júliusi számot, így annak szedését már el is lehetne kezdeni.
Zoltánnal együtt testvéri szeretettel ölel
K ornél
Sztári Szivac, 1929. V I. 23.
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N agyon fá jt mindkét leveled drága jó testvérem, szinte bénultan ’
nézek magam elé és alig értem az eseményeket. O lyan kurta volt az
a boldog bizakodó® időszak, amikor azt hittük, hogy elindulunk,
hogy Szebb Holnapok állomásai virágosán várnak útunk mentén. A lig
jutottunk előre pár lépést s -máris meg kell állnunk, mint szívbajos
betegnek, akinek minden mozdulata hápogós fuldoklást okoz. Talán
el se kellett volna indulnunk? V a g y készületlen és meggondolatlan
dolog volt az elindulásunk? A z önvád karcolja végig bensőmet, mert
nekem nagyon fáj a T e sorsod és nagyon fáj az írás sorsa és úgy ér
zem, hogy felelősség engem is terhel ezekért az elcsuklott sorsokértÉs én alig hiszem, hogy itt valaha is lehetne tenni valamit, én nem
tudok hinni olyan ember segítségében, akiben sem érzés, sem m eg
értés nincsen. Ú g y érzem, mintha hirtelen valami nagy sötét, siket
csend borult volna ránk és nincs már senki, akinek szava átszelné ezt
a béna némaságot.
Ó, drága jó testvérem, ne haragudj, hogy ilyen sötét szavakat
küldök N ek ed sötét magányodba fényes, hites bizakodások helyett.
D e bennem sohasem tudott gyökeret verni a lelkes piros bizakodás.
És nekem nagyon fáj, hogy így fordult minden, önmagamat mar dó
som és közben talán kigyomlálom az optimizmus csíráit ás lelkemből.
M ost emelkedhettünk volna nivóban, újabb szép kéziratok jöttek, a
beteg Kristály is küldött egy nagyon szép írást, a júliusi szám kéz
iratai érett bőségben duzzadnak és most kell félbehagynunk a mun
kát, az építést.
Szeretném, ha másutt találnál vigaszt, ha más oldalról látnád meg
a Hajnalt. És hiszem is, hogy meglátod.
Én csak szeretetemet küldöm N ek ed, drága, jó társam és testvé
rem. Szeret etemet, együttérzésemet, baráti ragaszkodásomat. Hiszem,

hogy nem kerülünk el egymástól, hanem továbbra is egy szívvel és
gondolattal menetelünk az elátkozottak, a kiválasztottak keserű ös
vényén.
V eled van egész lélekkel
Sztári Szivac, 1929. V II. 8.
K orn él
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Drága jó testvérem,
köszönöm jóságod és fáradságod, amit reám pazaroltál és bámulom
éleslátásodat, pontos m egérzéseidet,am ellyel megorrontod lelkem pon 
tos kontúrjait. Ilyen jó és szinte klasszikus szépségű kritikai írásodat
még nem olvastam, igazán sajnálom, hogy engem választottál mo
dellnek s így ezt a szép, teljes írást nem tehetem közzé az írásban.
M ert azt hiszem, magad is érzed a helyzet fonákságát, mindenki jo g 
gal azt hihetné, hogy cikked megrendelésre készült. Egy szerkesztő
sohasem engedheti meg magának, hogy saját portréját hozza la p já 
ban, különösen, ha az a portré meleg, hizelgős színekben tündöklik
A legfontosabb mégis csak az, hogy én ismerem ezt a portrét ez az
írás talán nem is lihegi a nyilvánosságot. Valahogy úgy érzem, hogy
ezt az írásodat nemcsak rólam, de nekem írtad, ezért ismételten, sok
hálával és szeretettel szorítom meg a kezed: köszönöm testvér.
N agyon szeretnélek már látni, beszélni dolgokról, 'tervekről, fá j
dalmakról, amelyek igy a papiroson keresztül érdes és szürke ho
mokká morzsolódnak. Érdeklődéssel várom új könyvedet fájdalm aid
nak új gyöngyszemét. És sok elégültséggel olvastam, hogy dolgozol,
hogy visszatért régi alkotókedved. Szép lenne és bátorító, biztató do
log lenne, ha a V . I.-nak is küldenél valamit. M ert ha T e nem vagy
velünk, úgy meginog amúgy sem szilárdan álló biztonsági érzésem,
meginog hitem a magyar írás jogosultságában. Ezért kérlek szeretet
tel, ne hagyj el bennünket, akármerre és akárhogyan is forduljon sor
sod és holnapod. N ekem mindig szükségem van alkotó hitedre és
erődre.
Zoltán talán már beszámolt az újabb lehetőségekről. Én azonban
még most se tudok hinni a dolgok ilyen fordulatában én egyedül Z o l
tán lankadatlan energiájában hiszek. Ha az elcsuklik, úgy valószínű
leg mindennek vége.
M ellékelten visszaküldöm Szántó G yörgy levelét és arra kérlek,
ha Vértes K á roly (állítólag N ek ed átadott) novellája nálad lenne,
úgy küldd iazt el nekem. Hálásan venném még, ha Tabérytól küldenél
valami becsületes és jellegzetes írást, mert augusztusban őt szeretném
az Ujarcúakban bemutatni.
ö lellek és mindig V eled vagyok

Drága barátom,
minden nap várom leveledet és kéziratodat, mert az augusztusi szám
összeállítása már nagyon is időszerű. Légy o ly jó tehát és küldd m i
előbb a dilettantizmusról szóló írásodat.
Mellékelten küldöm Feketének rólam szóló Vajdasági Vártán-ját.
Én először kereken visszautasítottam annak közlését, mert azt csak
mégsem lehet megtenni, hogy ilyen túlzottan elismerő cikket tegyek
közzé egy magam szerkesztette lapban. Fekete azonban ikonokul ra
gaszkodik a cikk megjelenéséhez és nyugatos példákkal akarja iga
zolni csökönyösségét. Nekem sohasem volt rokonszenves a N yugat
ön dicsérete, min thogy az öndícséret általában ellenszenves dolog,
ezért nem látom okát és m ódját annak, hogy egy ilyen bókolós írást
a V . I.-ban közzétegyék. Mégis, T éged kérünk ¡fel, hogy döntsél ebben
az ügyben: meg jelenhet-e ez a cikk, avagy sem. Döntésed ellen e g y i
künk sem fog fellebbezni.
Szeretném, ha kurtán vázolnád, hogy állnak az írás „megszervezési“ ügyei. És ha magadról is írnál meg a famíliáról.
Sok szeretettel ölel
igaz testvéred
Kornél.
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
H aditervedet mindenben helyeslem. Am int a pontokból kiolvas
tam, nekem csak az ötödik pontban lenne dolgom, amikor katasztert
kellene összeállítani a vajdasági írókról. Ezt a katasztert én bármikor
összeállíthatom és elküldhetem N eked, vagy elhozhatom az első öszszejövételünkre. Csupán egy, illetve két ponttal tartom kiegészítendőnek a T e tervezetedet. A z egyik Fischeréktől beszerzendő nyilatko
zat lenne, hogy mennyiért mondanak le a V . I. tulajdonjogáról. A
másik a Fischerékkel kötött szerződés-tervezet bemutatása lenne. M i
lyen áron nyom ják most a V . I.-t, m ilyen áron nyomnák egy 5 éves
szerződés esetén? M ik lennének azok a garanciák, hogy a V . I. pon
tosan, megbatározott időre (m ondjuk minden hónap második vasár
napjáig) megjelenhessen?
N agyon helyeslem azt a véleményedet, hogy szervezettebben
folytassuk ügyeinket s ezért nagyon kérlek, vállald ügyeink megszer
vezését mint erre leghivatottabb. Én nagyon szívesen vállalom a se 
gítő rám kiosztott szerepét, a vezetőnek azonban N ek ed kell lenned.
M ert Csuka is sokszor poéta lélek, sokszor befolyásolják és elragad-

jak érzelmei, ha annyira nem is mint Fekete barátunkat. Te, akinek
jogi képzettsége és tudása van, már ezért is alkalmas lennél, de erre
predesztinál higgadt, helyes és magyar életszemléleted, összefogó, te 
remtő erőd és talán elsősorban szived, szereteted a magyar írás iránt.
Streliczkyben keveset bízom, ő úgylátszik örökkön hideg és tájéko
zatlan marad és kevés aktivitása csak addig tart, amíg komolyan nem
kell megválaszolni az igent vagy a nemet. Ha sarokba szorítjuk és
erélyesen kérjük válaszát, úgy megint visszahúzódik.
Ez a szervező munka sok dolgot ád, de ezt a munkát vállalnod
kell, mert Csuka optimizmusa nem lehet az az energiaforrás, amely
motorunkat sokáig, azonos ütemű kattogással mozgásban tudja tar
tani. Biztosabb, tartósabb, szervezettebb energia-készletet kell bizto
sítanunk, helyesebben szólva: megteremtenünk. M ég pontosabban:
N eked kell ezt megteremtened és mi készséggel leszünk segítőtársaid
ebben a nagy, nemes, hites és magyar teremtésben.
Rendelkezzél velem és én teljesíteni fogom azt a kötelességet,
amit reám szabsz.
Minden munkád mellett dús arra kérlek, hogy ne feledd el a dilet
tantizmusról szóló írásod gépbe mondását. A jö v ő héten szeretném
már összeállítani az augusztusi szám kéziratait. — Molnár Á kos regé
nye sehogyan se tetszett. Homolács A lbin két napjának pontos és
ügyes analízise nem érdekelt, Homolács A lb in kivesző típusa sem ér
dekel, kicsiny, ingatag, piszkos jelleme nem épületes, nem szórakoz
tató, nem is feltétlenül igaz jelenség. Okvetlenül írni szeretnék róla,
ha T e nem írnál róla egy figyelőt.
A hölgyeknek kézcsókom küldöm. T éged
ölellek.
Sztári Szivac, 1929 — V I I — 23.

testvéri szeretettel
K orn él

*
M élyen tisztelt társam a munkában!*
M ár több ízben bebizonyosodott kisebbségi életünk során, hogy
fajtánk megtartásának és európai helyen való megőrzésének úgyszól
ván legfontosabb eszköze: kultúránk birtokának megvédése, ápolása
és fejlesztése. Kultúránknak pedig legesszenciálisabb része: nyelvünk
s nyelvünkben művészi fokon jelentkező gondolat és érzésvilágunk*
irodalmunk. Ehhez az eredményhez nemcsak a logikus elgondolás
rendje vezet el, de ösztönös érzéseink is, amelyek a tradíciók bizton
ságával mutatják meg az utat az élet megtartó levegője felé.
Ezért van az, hogy valahányszor nyelvünk és irodalmunk vajda
sági előhareosáról a V A J D A S Á G I IRÁS-ról szó volt, minden m eg
* Draskóczy Ede tervezete a Vajdasági írás kiadására. Erre a 'tervezetre
hivatkozik Széntele ky Kornél július 23-án kelt levelében.

értő s megérző lélek önként és szeretettel jelentkezett a munkában
való részvételre s a terhekben való osztozásra.
A segíteniiakarásnak ez az önkéntes gárdája .azonban a megszervezettség hiánya folytán, sokszor nem működött úgy, amint azt a jó 
akarat és lelkesség törvényei megkívánták volna, mert legnagyobb
részünket a napi munka és gondok, de a szétszóró dottság is kikapcsol
tak a meggondolások és érzések abból az áramából, amelynek folya
matossága nélkül állandó és eredményes munkát elképzelni nem
lehet.
Itt elsősorban arra az anyagi segítségre gondolok, amely nélkül
céljainkat elérni nem tudjuk s amelynek el-elmaradása természetesen
zökkenőket okoz. Ezekből a zökkenőkből való kivergődés pedig a
rendezetlenség állandó krízisével nyom ja el a munka kívánatos le n 
dületét.
Ezek a megfigyelések arra az elhatározásra indítottak valamenynyiönket, akik a megoldás kérdésével foglalkoztunk, hogy ügyünket
ki kell emelni az esetlegességek működési zavarai alól s olyan szerve
zetet kell kiépítenünk, amelynek m otorja kihagyás nélkül hajt cél
jaink felé.
Többszöri tanácskozás után, az anyagi segítség folyamatosságá
nak biztosítása céljából a következő rendszert kívánnánk életbe lép
tetni:
A V A J D A S Á G I ÍR Á S anyagi szükségletei adják azt a kiinduló
pontot, ahonnan terveink kiépítésénél el kell indulnunk.
Ezeknek a szükségleteknek részletes kimutatásából, amelyet át
tanulmányozás céljából ide csatolunk, kitűnik, h ogy minden optim iz
mus kikapcsolásával a V A J D A S Á G I ÍRÁS havi deficitje 4300 dinárt
tesz ki.
Ennek a deficitnek fedezését olyképpen gondoljuk, hogy a m a
gyar társadalom segítségét vesszük igénybe abban az arányban, amint
az községenként elosztva, az ugyancsak idecsatolt kimutatásból k i
tűnik.
A segítségnyújtás félévenkénti részletekbe van beosztva, úgyhogy
annak előteremtése nem szabad, hogy nehézségekbe ütközzék.
A segítségadás folyamatosságának biztosítása olyképen történ
nék, hogy az egyes városokat és községeket képviselő férfiak, akik
tehát a magyar közönség bizalmát és áldozatkészségét birva hátuk
mögött tudják a magyar erőket akiknek nevét szintén a kimutatás
ban közöljük, a félévenként beszolgáltatandó járulékot a saját kezes
ségükkel biztosítják.
E z a biztosítás leghelyesebben úgy történnék, hogy a fentemlített jótállók félévenként lejárandó s a kimutatásban meghatározott
időre kiállítandó váltókat szolgáltatnak be, amelyeket a lejárat nap
ján beváltanánk.
A lejáratig minden egyes jótállónak bőven áll idő rendelkezésére,
hogy a megállapított járulékot saját érdekeltsége között az igazságos
ság követelm ényei szerint szétossza s beszedje.

Miután ilyen módon a magyar közönség a segítés eszközeit rend
szeresen és kötelezően kiépíti, joggal tarthat számot arra, hogy a lap
irányításából is kivegye részét.
Ez három irányban biztosíttatnék.
1. A lap tulajdon átmenne a magyar társadalom kezébe, amelyet,
mint névszerinti tulajdonos, indítványunk szerint Farkas Geiza k ép 
viselne.
2. Szerkesztőbizottság alakíttatnék, mely a lap általános irányát
szabná meg s döntene mindazon kérdésekben, amelyekben a szer
kesztő saját hatáskörében elbírálni nem tud vagy nem akar.
3. Időnként, legalább negyedévenként plenáris ülés tartandó, ame
lyen az összes irányadó elemek megjelennének s eszméiket, indítvá
nyaikat vagy aggályaikat előadnák.
A lap továbbra is Szenteleky Kornél szerkesztésében marad, m íg
a kiadóhivatali főnök Csuka Zoltán lesz továbbra is.
A szerkesztőbizottság tagjait és elnökét az összehívandó érte
kezlet választaná meg.
A lap tulajdonjoga a Fisoher és Krausz nyom dától megváltandó
volna, h ogy így a tulajdonjog átmehessen a magyar társadalom ke
zébe. A megváltásra vonatkozó tervezetet szintén idecsatoljuk.
A Fischer és Krausz nyom dával a lap nyomása tekintetében szer
ződés kötendő, hogy így legalább három évre a lapnak periodikusan
egyenletes megjelenése szintén biztosítva legyen.
A szerződés tervezetet nemkülönben idecsatoljuk.
A társadalom által nyújtott segélyből a lap fenntartására 24.000
dinár volna fordítandó, míg a fennmaradó összeg többi kötelezettsé
geink fedezésére használandó fel (tulajdonjog megváltás, esetlege
sek, stb.)
A kiadóhivatali munka, illetve számadások negyedévenként szak értő által vizsgáltatandó felül. Ezenkívül bárkinek, »aki jótállásával az
egyes városokat és községeket képviseli, jogában áll a számadásokat
bármikor felülvizsgálni s arra észrevételeit megtenni.
Am ennyiben a segíteni akarás mindnyájunkban komolyan meg
van s e tekintetben kétség nem is lehet, akkor a fenti tervek nehézség
nélkül keresztülvilhetők.
Abban az esetben pedig, ha terveinket fenti módon: rendszeresen
és kötelezően keresztül vinni sikerül, egy további lényeges eredményt
is el fogunk érni.
Ugyanis dr. Streliczky Dénes ügyvéd, v o lt országgyűlési képvi
selő kilátásba helyezte, hogy a maga részéről a V A J D A S Á G I ÍR Á S
deficitjének fedezésére havonként 2000 dinárt, tehát 24.000 dinárt
áldoz.
A lólirott a magam részéről már most kijelentem , hogy a Sztari
Becsej társadalmára k ivetett 4000 dinár évi járulék tekinte
tében a váltókezességet saját személyemben magamra vállalom, to 
vábbá magamra vállalom a kezességet azon összegért is, amely eset

k g a csatolt kimutatásban jelentkező összegen felül mint deficit
jelentkezik az ugyanott m egjelölt címekből kifolyólag.
Ezt a tervezetünket mindazoknak megküldjük, akik kimutatá
sunkban mint jótállók szerepelnek, továbbá mindazon társainknak,
akik ezt az eminenter fontos magyar ügyünket eddig is magukévá
tették.
Miután reám hárult az a megtisztelő kötelezettség, hogy munkál
jam magyar irodalmi szemlénk megszervezését s a végleges megala
pozás munkálatait előkészítsem, méltóztassék megengiednii, h ogy a
következő kérdéseket tegyem fel a közös akaratnak előzetes kialakí
tása érdekében:
1. Helyesnek tartja-e azt az arányt, amelyet az egyes városok és
községek k özött megállapítottunk, ha alapul vesszük, hogy Sztari Becsej évi 4000 dinárt vállal?
2. Elfogadja-e azt a nehéz és felelősségteljes tisztet, hogy az ö n
által képviselt magyar közönségre kivetett hozzájárulás tekintetében
a kezességet a tervezetben m egjelölt módon magára vállalja?
3. Helyesnek találja-e a tervezett többi intézkedéseket a V A J 
D A S Á G I ÍRÁS létének biztosítása érdekében, va gy m it és hogyan
tart szükségesnek, hogy a biztosítás még körültekintőbb legyen?
Ezekre a kérdésekre kéjem szíves és haladéktalan válaszát, m i
után a végleges határozathozatal céljából szeptemberre minden kőiülmenyek között össze kívánjuk hívni a plenáris ülést Sztari Becsejre
és tudvalevőleg az alapos előkészítés s a vélem ények meghallgatása
és honorálása időbe kerül. Kérem továbbá, hogy egyéb észrevételeit
és eszméit is közölni szíveskedjék, amelyek ez ügyre vonatkoznak s
amelyek annak kom oly előrevitelét szolgálják.
A válaszokat és általában közléseit Sztari Becsejre kérem.
Abban a tudatban, hogy a célokban egyek lévén, az eszközök
megválasztásában, biztosításában és sikeres használatában is egyhan
gúan egyek fogunk lenni.
Bizakodó és szives köszöntésemet küldöm:
A V A J D A S Á G I ÍR Á S negyedévi költségvetésének tervezete:
Kiadások:
Szedés, nyomás 600 példányszámban,
96 oldal terjedelem ben borítólappal
együtt
.............................................
Csuka Zoltánnak szervezési munka,
utazás, technikai szerkesztés fejében
'Kiadóhivatali tisztviselők fizetése
Kéziratok .............................................
Adminisztrációs költségek, (levelezés,
nyom tatványok ...............................
Szenteleky Kornél tiszteletdíja . . . .
összesen:

Egy hóra:

N egyed évre:

5.000 dinár

15.000 dinár
4.500
4.500
3.000

1.500
1.500
1.000
500
500

r,

10.000 dinár

1.500
1.500

„

30.000 dinár

Bevételek:
300 előfizető negyedévre á 40 dinár
Hirdetésekből számonként á 500 dinár
100 lapeladásból á 12 dinár 3 hóra ..

12.000 dinár
1.500
3.600

összesen:
17.100 dinár
N egyed évi deficit
H avi deficit:

17.100 dinár
12.900 dinár
4.300 dinár

TERVEZET
a társadalom által városonként és községenként nyújtandó kultúrsegélyek beosztásairól, összegeiről, lejárati napjairól és a befolyásért
felelősséget vállaló vezetők neveiről:
Város és község
neve:

1. Noviszád

.4 felelősséget viselők
nevei:

L e já ra t:

Segélyösszeg:
(Dinárban)

Dr. Brezovszky Nándor

1929. október 1.

2000

{ Achs Izor
2. Szenta
3. Sztar^ Kanizsa
4.
5.
6.
7.
8.

Nova Kanizsa
Ved. Kikinda
B. Gradiisit-e
Növi Becsej
Apatin

9. Szubotiica

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szombor
V. Bocs kerek
Sztari Becsej
Ada
Növi Vrbász
Odzisaci

Dr. Keczely Mászáros
Ferenc
Dr. Balta Péter
Dr. Török Andor
Dr. Kovács Árpád!
Nánay A'Jtiiila
Horváth Ferenc
Ambrus Arlhur
Dr. Récsey János
Dr. Strelitziky Dénes
Nőj esek Géza
Dr. Deák Leó
Marton Andor
Dr. Draskóozy Ede
Dr. Király Károly
Schuch Gyula
Dr. Jánossy Károly

16. Noviszád

17. Szenta, Szttara Kani
zsa,, V. Kikinda, B.
Gradiste, N. Becsej,
Apatin
1-8. B. Topola
19. Szubotica
20. Szombor

21. V. Becskerek
22. Sztari Becsej
23. B. Topola, Vrbász,
Ada, Odzsaci

Kohut János

1929. november 1.

500

1929.
1929.
1929.
1929.
1909.
1929.

november í.
november 1.
november 1.
november 1.
november 1.
november 1.

250
250
250
250
250
250

1929.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.

december 1.
január 1.
február 1.
március 1
április 1.
április 1.
április 1.
május 1

2000
2000
2000
2000
500
500
1003
2000

1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.

június 1.
június 1.
július 1.
augusztus 1.
szeptember 1.
október ,1.

2000
2000
500
2000
2000
2000

1930. november 1.

2500

összesen

29000

24. Dr. Streliczky Dénes
sajját áldozatkészsé
géből havi 2000 dinár

24000
Végeredményben

53000

Sietve írok, nehogy hallgatásomat félre értsed. Leveled csupa
igazság, magam is hasonló értelemben írtam Draskóczynak tegnap,
aki elkülőötte Streliczky levelét. Draskóczy nagyon helyesen azt fűzte
ehhez a levélhez, hogy mindenképen meg kell szerveznünk az írás
ügyét akár Str.-vel, akár nélküle. Hiszem, hogy ő hamarosan mindent
előkészít és akkor véglegesen Str.-nek szegezhetjük a kérdést: akar
vagy nem akar? Harmadik út, kitérés, halogatás nem lesz.
Roppant elfoglaltságom miatt nem tudtam előbb megválaszolni
leveleidet, ezért most, elkésve küldöm válaszomat, hogy nagyon s z í
vesen vállalom a könyvkiadásnak azt a módját, amit ajánlottál. Csu
pán az alak ellen lenne kifogásom, ezt azonban nem lehet m egváltoz
tatni, legfeljebb 3— 4 sorral lehetne töm öttebb és kisebb formátumot
elérni. Légy szíves, küldjél papírosmintákat, hogy mielőbb kiválasz*
szám a legjobban megfelelőt, én pedig elküldöm a pontos és végleges
korrektúrát. Egyben sürgősen kérlek, hogy küldjél még 3 példányt n
júliusi számból. Ha írsz, közölnéd azt is, hogy számításaid 1000 pél
dányra vonatkoznak?
A V . I. júliusi száma most jött, de mindenképen gyönyörű. Papí
ros, nyomás, tipográfia, elrendezés. Talán sajtóhiba se lesz sok benne.
Bízom benne, hogy hamarosan vidámabb híreket és leveleket ka
pok T őled meg Draskóczvtól. Lankadatlan kitartással ölel
1929 — V I I — 24.
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága, jó barátom,
bocsássa meg, ha megint késéssel válaszolok leveleire sokféle k ö te 
lességeim szűkén mérik az időt a levélírásra. Pedig nagyon szerettem
volna már elküldeni érdeklődésemet és együttérzésemet, örülök, hogy
egészségi állapota most jobb, de azért még most se tettem le arról a
tervről, hogy egyszer mégis csak ellátogatok Padéjra és meghallga
tom azt a nyugtalankodó szívet. M ert engem nagyon érdekel ez a
szív. Valahányszor ír nekem, sohase felejtse el, hogy erről a szívről
is írjon. Pulzusszám változása, aritmia, vérnyomás? íg y távolból és
kezelő orvosa tudta nélkül nem szeretnék kurúzsolgatni, de szeret
ném tudni a gyógykezelést. Szóval nagyon kérem, értesítsen mindig
szívéről, különösen annak változásairól.
Kéziratát sokszor köszönöm. Eredetileg ugyan A z áradás-t szán
tam az augusztusi számba, amely igazán erős, életes és kiváló írás, de
aggodalmait tisztelnem kell, s így a Szentlélek galambjai szálltak az
áradás helyére. Sietek azonban megnyugtatni, hogy az esetleges el-

kobzosból ön re semmiféle kellemetlenség sem hárulhat, mert csupán
nagyon súlyos, állami érdekeket durván megsértő, kimondottan hazaáruló cikkeknél vonják felelősségre a cikk íróját is. A z első retorziós
lépés az elkobzás, a második a szerkesztő felelősségre vonása, a har
madik csak a cikk Írójának felelősségre vonása. A z ügyész az utóbb:
időben különben is a legnagyobb jóindulattal cenzúrái ja lapunkat.
Biztos vagyok benne, hogy a májusi elkobzás sem az ő ini csativá ja
volt. A z elkobzásról egyébként csak a szerkesztőség értesül, arról
írni nem szabad, így senkisem tudhatja meg, hogy elkoboztak-e egy
lapot s ha igen, milyen cikk miatt?
L . . . lapallapítási kisérleteiről már hallottam, arról is értesültem,
hogy Becsén lecsukták csavargásért. Sajnálom szegényt. Sok benne
a tennivágyás, a robbantó erő, de nincsenek tiszta, hites, távoli cél
kitűzései. A z t hiszem néhányszor még összeüti magát, amíg megtanul
hitesen és nyugodtan menetelni messzi eszmények felé.
N agyon jó l esett olvasnom azt a meleg és aggódó szeretetet,
amellyel az írás ügyeit kiséri. Ó, bárcsak tíz vagy tizenöt ilyen meleg,
megértő barátja lenne az írásnak, mint ö n ! Sajnos az írás anyagi
megszilárdítása körül még mindig csúnya intrikák és gáncsoló ármá
nyok csatáznak. D e tálán sikerült Draskóczy barátunknak m egvalósí
tani azt a nagyszerűen kidolgozott tervét, hogy a V . I. a magyar tár
sadalom tulajdona legyen, minden községben, városban meglenne a
maga bizalmi embere, mely egyrészt a lapot propagálná, másrészt az
illető helyre kivetett kvótáért felelne. íg y a lap szuggesztív ereje
emelkedne, terjesztése könnyebbé válnia és mindenkorra lehetetlenné
lenne téve az ármánykodó „segíteni akarók“ gáncsoskodása.
Igaz szeretettel és baráti kézszorítással.
Sztári Szivae, 1929 — V I I I — 1.
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K P Á D É
K om oly aggodalommal olvastam betegségéről szóló sorait. M int
mindenkit, de különösen mint orvost engem is nyugtalanít a bizony
talanság. És ezért szeretettel kérem, ha csak ereje engedi, írjon vagy
írasson néhány sort hogy Létéről, esetleges gyógykezeléséről. Ha nem
lenne önnek kellemetlen, úgy szívesen meglátogatnám, de semmiesetre sem akarok látogatásommal izgalmakat okozni, hiszen jól tu
dom, hogy ilyenkor nagy, békés nyugalomra van szükség.
írásait nagyon köszönöm, „ A z áradás“ különösen tetszett, szép,
lendületes, megmarkoló írás, melynek stílusa, képei is élesen k ifeje
zők. Ha önn ek kellemesebb lenne, úgy várhatnánk a közlésével, bár
nem hiszem, hogy az ügyész megakadna ezen az íráson. H ogy hasz
nálhatunk-e vele Valamit? — ez szomorú és titokzatos kérdés. H in 
nünk kell, hogy minden írásunkkal szolgálunk valamit, hogy valahol

mégis megpihen és csírát hajt a mag, hinnünk kell, különben az írás
nak nincsen sok jogosultsága.
A V . I. ügye nagyon betegül áll, egyelőre csak kéziratunk van a
júliusi szám számára, de nincs papírosunk és pénzünk. Kilátásban van
ugyan egy mentőakció, de sajnos olyanok kezében van az írás j ö 
vője, akik kevés szeretettel és még kevesebb hozzáértéssel szeretné
nek szépirodalmi lapot csinálni. íg y életünk nagyon bizonytalan, p e
dig épen most emelkedhettünk volna nívóban és Fenyves békülékeny
gesztusa teljessé tette volna a Vajdaság egyetlen irodalmi szemléjét.
Mindenben osztom vélem ényét az itteni magyar irodalmi problémá
kat illetőleg, önn ek igaza van, nekünk nemcsak néhány művelt ember
számára kell írnunk, hiszen a mi problémáink nemcsak irodalmiak és
sohasem abszohitak. D e nincs írónk, aki ezeket az életet jelentő
problémákat necsak megértse, hanem meg is oldja. Sokan elfordul
nak a mától és a Vajdaságtól, közönyös idegenek maradnak, mint az
amerikaiak, akik végiggázolják a földgömböt, de nem látnak meg
semmit, nem lépnek ki nyelvük, mentalitásuk, szokásviláguk légköré
bői. Vannak pedig, akik megértéssel néznek széjjel, meglátják az éle
tet, de nem tudnak új életet alkotni. E nagy probléma megoldóját
önben látom, kedves, jó társam ö n az ígéret, az új építő, aki a szi
kés, tespedt talajon építeni is tud. És már ezért is nagyon nagyon
szeretném, ha mielőbb felépülne, ha elhagyhatná az ágyat, a gondot,
a betegséget. Jobbulást, egészséget, bizakodós hitet! És ha csak t e 
heti, küldjön pár sort szíve állapotjáról.
Igaz szeretettel köszönti hűséges társa
Sztári Szivac, 1929 — V I I I — 8.
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S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
N agyon kedves uram,
sok örömmel olvastam írásait; kép gazdagsága, nemes miszticizmusa,
stílusának sajátos íze és ereje kom oly értéket jelentenek. Term észe
tes, hogy nagyon szívesen leközlöm őket a Vajdasági írásban a már
megjelentek kivételével, mert szemlénk csak eredeti írásokat közöl
Nagyon szeretném azonban, ha a Fuimus névtől elállna. Ezek a latin
álnevek a mulit század pézsmaszagú levegőjét lehelik magukból (Hiador, Sipulusz, Ignotus, stb.) s bizonyosan lesznek olvasók, akik a Fui
mus név után kellemetlen előítélettel, lappangó ellenérzéssel kezde
nek az olvasásba. M ennyivel frissebb, csengőbb, elevenebb neveket
lehetne találni! Például két keresztnevet (K ároly Im re) avagy más

üde, vonzó, zengő neveket. N agyon kérem, vegye fontolóra ajánla
tom és írja meg, mit határozott az újabb keresztség ügyében.
Mellékelem „ A holló“ és „ A z elhagyott .szobában“ című írások
kéziratát.
őszinte tiszteletét küldi
készséges híve
Sztári Szivac, 1929 — V I I I — 28.
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F E K E TE L A J O S N A K , Ú J V ID É K
Drága testvérem,
nagyon kérlek, ne neheztelj rám, hogy ilyen sokáig hagytam válasz
nélkül híradásaidat. M indig V eled voltam, gondom, gondolatom min
dig N álad időzött, ha kissé felszabadultam profán nyűgeim alól. Saj
nos, ez az utóbbi időben nehezen ment, sok m indenfajta munka és
kötelesség szakadt a nyakamba s így alig maradt idő az elgondo
lásra, hogy mennyit is mulasztottam. A megválaszolatlan levelek
szinte elöntötték íróasztalomat s ezen ár ellen alig tudok védekezni.
Mindennap imádkozom kis időért a holnap intézőjéhez, de úgy lát
szik én örökké az idő Lázárja maradok, aki legfeljebb morzsákat
kaphat a dőzsölök asztaláról.
Sok érdeklődéssel várom könyvedet és örülök, hogy Becsén már
is szép eredm ények integetnek. A z én ívemen csak hat név van, itt
Szivacon nehéz is többet szerezni s messzebbre alig jutok. Küldtem
azonban Verbászra és Kulára is gyüjtőívet s különösen Verbásztól
többet várok. Zomborban keresd fel W ollheim er József főorvost
(Citaonicka ul.) aki rám való hivatkozással biztosan szívesen fogad,
Cservenkán Gayer Henrik nagybirtokost ajánlhatom figyelm edbe.
N agyon hálás lennék, ha néhány versedet mutatóul a V . I. szeptem
beri számába közreadnád. A csillag alatt meg jegyezhetnek, hogy
(ízek a versek sajtó alatt lévő kötetedből valók.
Rólam szóló bókolós írásodat mégis leadtam. Draskóczyt kértem
fel a döntésre, aki feltétlenül a megjelenés mellett volt. Mégis félek,
hogy megbánom ezt a tettem. Olyan könnyen kovácsolódik a vád,
hogy a V . I.-t saját tömjénezésemre használom fel.
H étfőn 9-én Amsterdamba utazom egy kongresszusra és körülbe
lül 20-ig leszek távol hazulról. Szeretném, ha addig hírt kapnék Felőíed. N e legyél o ly kegyetlen és ne büntess hasonló hosszas hallga
tással.
Igaz szeretettel ölel öreg testvéred
Sztári Szivac, 1929 — IX — 3.

Köszönöm szpliti üdvözletedet és örülök, hogy az a paroxizmus,
m elyet az örökké ismétlődő válságok előidéztek, oldódott és csilla
podott. N agyon meg tudlak érteni, szeretetem és megértésem kisirt
utadon, bujdosó vágyadon keresztül. Bízom benne, hogy ezek a válsá
gok a jövőben nem fognak ennyire halmozódni, torlódni és idegeiden
himb álódzni.
Geiza bácsi már válaszolt. Elfogadja ugyan elvben ajánlatunkat,
de levele mégis némi bizalmatlanságot éreztet. A n y a g i helyzetére
panaszkodik és mindenképen ki szeretné zárni azt, hogy ő a lapért
anyagiakban felelős lenne. Főleg Draskóczyval szeretne beszélni e b 
ben az ügyben és vele megfogalmazni nyilatkozatát. íg y tehát a mi
kiutazásunknak sok eredménye nem lehet, mert bizalmatlanságát mi
nem jogász emberek alig oszlathatjuk el. Legjobb lenne, ha Dras^
kóczy keresné őt fel Eleméren vagy Becskereken.
Én már azért sem jöhetek számításba, mert hétfőn, 9-én útrake
lek, Amszterdám ba m egyek s körülbelül 20-án fogok visszatérni. A d 
dig rengeteg elintézni valóm van, péntek este valószínűleg Szabad
kára megyeik gépbe mondani az Isola Bella következő folytatását,
máshova már nem jut idő. A szeptemberi számot nem tudom még
összeállítani, nincs elég kéziratom, nincs tanulmányom, no meg az
örök novella-krízis. Mégis, egy-két ívre való anyagot át fogok adni
pénteken Fischeréknek, valamint az Isola Bella korrektúráját.
M ellékelem a visszakért kéziratokat. Polácsi haragját vállalnom
kell, még mindig szívesebben ezt vállalom, mint a nyilványos szégyent
vagy szemrehányást.
N agyon szeretnék beszélni V eled, de magam se tudom hogyan
és mikor Szinte fuldoklók az elintézni, átadni valók hegyei között.
Igaz szeretettel köszönt öreg testvéred
Sztári Szivac, 1929 — IX — 3.
K ornél.
Ujabb verseid nagyon tetszenek!
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L E S Z K O V Á C M L Á D E N N E K , BELG RÁD
J U G O S L A V IA
Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Beograd, Studeniéka 77.
Ebből a tiszta, boldog, buja országból küldi üdvözletét és rágondolását

Gosp. Csuka Zoltán urednik
Novisad, Petra Zriniskog 23.
JugosLavien
Leveledet sok köszönettel vettem és Pesten mindenesetre felk e
resem Tamást, akivel majd megbeszéljük a további látogatásokat.
Minden bizonnyal Pécsen keresztül jövök haza, így V árkonyival is
beszélni fogok. Nagyon kérlek, várjatok meg a lappal, én 23-án ok vet
lenül otthon vagyok s magam viszem fel az Isola Bellát, meg a fig y e
lőket. Esetleg a Képesben jelezzed a lap késedelmes megjelenését.
N a g y o n szép, derűs napokat kaptam Amszterdámban. M ost
Pestre utazom és igyekszem eredményes munkával hazatérni.
Régi szeretettel ölel
W ien, 1929 — IX — 19.
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DR. D R A S iK Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Gosp. D r. Dvaskoci Ede advokat
Stari Becej, Vilisonova ulica.
N agyon köszönöm leveledet s a nagyszerű nyomtatványokat
Hívásodnak készséggel és sok örömmel teszek eleget, sok mondani
valónknak legalább egy részét kicserélhetjük. íg y tehát szombaton
este érkezem és addig is a viszontlátás ujjongó reményével ölel
Sztari Szivac, 1929 — IX — 23.

hűséges testvéred
Kornél
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F E K E TE L A J O S N A K , Ú J V ID É K .
Drága jó testvérem,
csak sietve írhatok, itthon megint kötelességek, nyűgök és fanyarsá
gok fogadtak, alig tudom magam átrágni :a restanciák kásahegyén.
Azokat a szép életes, idegenben töltött napokat mindig igen savanyú
robottal kell megfizetnem. N o de talán mégis jobb így, mintha ez e 
ket a drága, derűs napokat semmivel se tudnám megvásárolni. M ert
nagyon szépek voltak. A tiszta, boldog, bőséges Hollandia ép oly

m ély és nagy élmény w l t számomra, mint Rembrandt „É jjeli őrsége“
vagy „D ok tor Tulpe anatómiai leckéje“ . A zon kívü l bájos kurta na
pok Becsben és Pesten, gondtalan órák, friss csevegések és háttér
ben a Város lázasan lihegő szíve, amelyben szédülten keringek, mint
messze tájról odavetődött vérsejt. Érzem a vér, az arany, a jaj zuho
gását, míg itthon mindig az az érzésem van, hogy minden áll, az élet
nem lüktet, a vérsejteket nem löki tova az élet sodra és keringése.
M ellékelem a verbászi ívet (a gyű jtő neve: K o re ll Irén N . Vrbas).
A kulait még nem kaptam meg. A szivaci ivén hat aláírás van 5— 40
dináros és egy 100 dináros. N em tudom hová tettem az ívet, talán
küldenéd el címemre mind a hat könyvet, esetleg személyesen átvehetem Tőled. Ha azonban türelemmel lennél és utánvéttel akarnád
az ittenieknek is elküldeni, úgy elküldihetem a szivaci névsort is. N a 
gyon, nagyon örülök annak a nagy sikernek, am ely könyvedet fo 
gadja. A z t hiszem, ilyen sikert m ég egy vajdasági költő sem köny
velt el. Csak így tovább.
N agyon örülnék, ha közölnéd velem, hogy ki írjon könyvedről az
írásiban? Én nagyon szívesen írnék, csupán azt nem tudom, nem len
ne-e fonák és ízléstelen, ha én dicsérnélek, akit T e épen felmagasztaltál. A z egymásbókolásniak, a kéz kezetmosásnak kissé ém ely
gős példája lenne az elismerésnek, a rajongásnak ez a viszonzása
Én ugyan sok kedvvel csinálnám, sőt legszivesebben egy Vajdasági
Vártánt írnék Rólad, de persze ehhez a T e beleegyezésed is kell, ha
mindjárt túl is tesszük magunkat a közönség röhögős fintorán és gú
nyos ajkbiggyesztésén. A z is igaz, hogy itt kevés az ember, aki alkal
mas lenne ennek megírására. Talán Borcsa? V a g y esetleg külföldről
valaki?
Pesti leveledet megkaptam s a Stúdiumban utána is néztem a
május 1. óta m egjelent Napkeleteknek, de egyikben sem találtam írá
sodat. Egyedül a szept. 1-i számot nem Láttam, ellenben Im re 'Kálmán,
a Stúdium igazgatója megígérte, h ogy azt is m egszerzi és átnézi és
ha neveddel találkozna, úgy elküldi nekem a szállodába. M inthogy
nem küldötte el, így valószínűleg abban sem vo lt semmi. Komlóst
nem tudtam már felkeresni. Egyébként érdekes és szomorú viszonyo
kát ismertem meg Pesten. Talán mégis jobb így messze írni, álmodni
és vágyni, mint ott az intrikák és érdekszövetségek maszatos kony
hájában. Pest ¡különben bájos, kedves város lenne, ha irodalmi körei
nem lennének.
Figyelődet sokszor köszönöm. A z öreg mesemondó igazán m eg
érdemli ezt a pár meleg mondatot.
V eled van sok szeretettel

S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U JV E R B Á S Z .
Igen tisztelt uram,
két hétig külföldön utazgattam, ezért nem válaszolhattam előbb Ír á 
sára. A keresztapaságot elvállaltam s írásai Késmárki K ároly névvel
fognak megjelenni, mégpedig a Szavak estéje, N yom talan múlások,
A híd alatt címűek a V . I. következő (szeptem ber— októberi) dupla
számában.
A kiadóhivatal elküldi önn ek a csekket, valamint azokból a szá
mokból, amelyekben írásai jelennek meg, az obligát tiszteletpéldányt.
Egyelőre többet — nagy sajnálatunkra — nem küldhetünk.
M eleg kézszorítással
Sztári Szivac, 1929 — IX — 27.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Gosp. Csuka Zoltán, urednik
Novisad , Petra Zrinjskog 23.
Kedves Zoltán, holnap, vasárnap indulok haza, Pécsre sajnos nem
tudok már eljutni, már így is kifogytam az időből, két nappal átlép
tem szabadságom. Itt Pesten úgy hiszem, eredményesen beszéltem
néhány emberrel, ígéretet kaptam, hogy a lapot elhelyezik néhány
könyvtárban, iskolában esetleg — ami a legfontosabb lenne — a ká
vésok szövetsége is magáévá teszi az ügyet. A részleteket majd o tt
hon, személyesen.
Inkább szeretném, ha a szeptemberi szám későbben, de egyedül
jönne ki, a kettős számnak nem vagyok barátja. Hamarosan, talán
kedden este felm egyek Szaba.dkára, gépbe mondom a folytatást, mind
járt ott is hagyom a kéziratot a figyelőkkel együtt, úgy hogy még a
jövő héten készen lehetne a szeptemberi szám. írd kérlek meg, h o
gyan gondolod Te, lenne-e ennek valami akadálya?
Igaz barátsággal ölel
K orn él
Bpest, 1929. IX . 29.

Kedves Duci,
most értesültem Varnyú Tivadartól, hogy ő H ozzád küldött egy cí
memre szóló levelezőlapot, amelyben valaki az Ú g y fáj az élet-et ren
deli meg. Én ezt a levelezőlapot nem vettem észre, valószínűleg az
éjjeliszekrényen hagytam, ahol a pesti levél is volt. N agyon kérlek,
légy oly jó és keressed meg ezt a lapot, mert különben nem tudjuk
a könyvrendelő kívánságát teljesíteni. A lapot borítékban légy szíves
a V . I. kiadóhivatalának Szabadkára küldeni.
Jelenleg itt vagyok, a regényem folytatását mondtam gépbe.
Szívességedért előre is sok köszönetét küld ölelő
Szabadka, 1929. X. 4.
Kornélod

134
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Leveledet sokszor köszönöm. Remélem, hogy címünket nem fo g 
ják bántani, hiszen a Naplónál is meghagyták a Bácsmegyeit, ami iga
zán anakronizmus. Ha mégis címet kellene változtatnunk, úgy talán
hagyjuk el a vajdaságit és A z írás maradhatna, ha az ügyésznek nem
lenne kifogása, úgy Magyar írás vagy Jugoszláviai Magyar írás nevet
is választhatnánk. Dunai-bánsági írás azonban semmiesetre sem alkal
mas. Bízom benne, hogy ez alkalommal nem fenyeget az elkobzás ve 
szélye, ha m indjárt dupla számot is adunk. N agyon kérlek, küldjél
megint három példányt ebből a számból, hogy a korrektúrát mindjárt
visszaküldh essem.
Kíváncsi vagyok a becsei eredményre. Magam is jobb szeretném,
ha — y nem Lépne be, sok ostoba, kicsinyes közbeszólástól kímélne
meg bennünket, ha elmaradna. O ly távol vagyunk tőle, az ő szűk és
suta gondolatvilágától, hogy a közeledés, a megértés, de különösen az
együttműködés lehetetlen. M iért hát törekedni feléje?
Belgrádba nagyon szívesen mennk. Vélykonak különben is meg
ígértem, 'hogy felkeresem, azonkívül szeretnék Ducsittyal és Tósóval
is találkozni. Talán jö v ő hét végén, pénteken vagy szombaton lenne
a legalkalmasabb nap.
Kanizsára nem szívesen mennék, azt se tudnám m ivel? N o de
erről még beszélgetünk.
Kíváncsian várom az írást meg a jövő hót fejlem ényeit.
Sok szeretettel a tiéd
Sztári Szivac, 1929. X. 11.

KU N C Z A LA D Á R N A K , KO LO ZSVÁR
Vajdasági írás
Kedves szerkesztő uram,
Fekete Lajos társaim és barátom által továbbított szíves felszólítására
mellékelten küldöm fényképemet az Erdélyi Helikon számára. Be
kell vallanom, hogy ez a fényképem már négy esztendős, de talán így
is használható, sokat nem vénültem az utóbbi esztendők alatt s talán
épen ezért nem álltam a fényképező lencse elé.
őszinte tiszteletét és testvéri köszöntését küldi
Szenteleky
Sztár! Szivac, 1929. X. 24.
E levél kézzel íródott Kuncz Aladárhoz. Jelenleg Máténé Szabó
Magda tanárnő tulajdonában van.
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Roppantul fáj, hogy profán dolgaim lehetetlenné teszik Becsére
utazásomat, de délelőtt Zombonban kell lennem, délután operáció és
két súlyos beteg vár, akiket nem hagyhatok huszonnégy órán keresz
tül injekció és felügyelet nélkül. N agyon fáj, hogy ezek a kötelességtorlódások nem hagynak időt és lelkiismereti szabadságot az utazásra,
nagyon szerettem volna beszélni Veletek, meghallgatni a vélem ények
és hangulatok kifejlődését, így nyűgöktől kötötten azonban csak vá 
gyódásomat és óhajtásomat küldhetem: jó munkát!
Szabadkai útunkról T e is beszámolhatsz, a legsúlyosabb eredm ény
mindenesetre az, hogy teljes az irodalmi béke s ezért ebben az irány
ban újabb lépéseket már nem kell tenni. A V . I. anyagi megalapozása
körüli vitában érdemlegesen nem vehetek részt, mert nem vagyok
alapos ism erője a társadalmi viszonyoknak és nem vagyok ismerője
a lapszervezés, a lapterjesztés szakkérdéseinek. Csupán azt szeret
ném, ha az új megszervezésig ne állnának be újabb szünetek és zök
kenések s ezért úgy gondolnám, hogy leghelyesebb lenne addig, amíg
a teljes átszervezés megtörténik, a T e — már kidolgozott és elfoga
dott — tervezetedet elfogadni.
A zonkívü l még egy egyéni kívánságom lenne, melynek teljesíté
séhez azonban nem ragaszkodom feltétlenül. Ez az lenne, hogy a n o
vemberi számot, amelyben az Isola Bella befejeződik, még Fisoheréknél nyomjuk. A regény ugyanis könyvalakban is megjelenik a V . I.ban m egjelent szöveg egyszerű áttör dőlésével ami nagyon olcsóvá
teszi a könyv előállítását. Ha az utolsó folytatás más nyomdában

készülne, akkor Fischeréknél kellene szedetnem az utolsó részt, ami
azt hiszem elég költséges lenne. Ezért kérlek benneteket, ha lehet,
úgy vegyétek figyelem be ezt a nagyon is egyéni kívánságot.
V ágyód ó telkemmel mindig V eletek vagyok és ölellek szeretettel
Kornél
Sztáni Szivac, 1929. X. 24.
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Bocsáss meg, hogy olyan sokáig hagytalak írás nélkül, de az ese
mények olyan váratlanul torlódtak egymásra, hogy mire az egyikről
beszámolót küldhettem volna máris másik jö tt és időszerűtlenné
tette az előtte lévőt. Profán elfoglaltságom is rámnehezedik s valami
ingerlékeny depresszióba fojt. N agyon sokfajta nyűg és kötelesség
kopog, dörömböl, fenyeget lelki ismeretem ajtaján s én bizony csak
kis -részének tudok megfelelni. A z el nem végzett feladatok, a válasz
nélkül hagyott levelek a valóságért lihegő tervek és ötletek aztán
sohasem hagynak nyugton, még álmomban is visszajárnak, mint fák
lyás eriniszek. Ez aztán állandó, fojtogató depresszióban tart, amely
elől nem tudok menekülni. Olyan jó lenne elbujdosni, ahogy T e is
csináltad és csak egy napra elfelejten i a kopogó kötelességeket! Saj
nos, erről egyelőre szó sem lehet, nincs menekvés és nincs m eg
nyugvás.
Sajnálom, hogy szombat este nem lehettem Becsén, noha bizo
nyos vagyok benne, h ogy az én jelenlétem sem tudta volna eredmé
nyesebb irányba terelni a vitát. M égis kíváncsi lettem volna a han
gulatra s az egyéni véleményekre. Ha szükségesnek gondolod, úgy
vasárnap, nov. 3-án lemehetünk B ecsére. . . A vasárnapi utazást —
ha szükségesnek találod — készítsd elő, értesítsél mégegyszer engem
is, bizonyos vagyok, hogy egy délutánt elmulaszthatok s ezért biztosra
ígérhetem az utazásomat.
A m i a Fenyves ügyet illeti, erről részletesen és élőszóval szeret
nék beszámolni. A z egész ügy két részre oszlik: az irodalmi békére
és Fenyves belépésére a V . I. anyagi megszervezésébe. A z irodalmi
béke majdnem egyetlen feltétele az volt, hogy én ismét’ a B. N . mun
katársa legyek. Ennek fejében Fenyves megígérte, hogy semminemű
szeparatisztikus törekvése sem lesz többé, az eddigi ultimátumok
hatályukat veszítik, becsületes, párhuzamos munka fog folyni, a V . I.
kommünikéi a Naplóban is megjelennek, stb. M iv el szinte egyedül
az én személyem, illetve irodalmi munkásságom kerül az ügy hom lok
terébe, nem mondtam nemet és addig, amíg Fenyves betartja (igére
tét, én is vállalom ígéretemet. Semmi okom se lett volna most szem
bekerülni Fenyvessel, mikor egy-két cikkemért sok ember békéje,
vágya szabadsága m egy teljesedésbe, mikor a V . I. számára csak

hasznot jelent ez a kompromisszum. Más lapra tartozik Fenyves rész
vétele a V . I.-ban. Ezt a dolgot nem tartom egészségesnek, mert ő a
pénzért okvetlenül kíván is valamit, az ő kívánságai pedig nem lehet
nek párhuzamosak a V . I., illetve a mi törekvéseinkkel. N em tudom,
miképen lehetne itt egészséges, nyugodt helyzetet teremteni.
N agyon fáj, hogy a V . I. még most sem jelent meg. M ár október
utolsó napját jegyezzük és még mindig csak ígéretet olvasok, hogy a
jö v ő héten, hogy már nyomás alatt van, hogy egy-két nap múlva s
így már hetek múlnak el. Türelm etlen érdeklődéseket kell hasonló
hazugságokkal visszavernem. Ez nagyon lehangoló. M ár kéziratokat
sem kapok, úgy látszik, sokan azt hiszik, hogy már meghaltunk.
A Helikonéknak már elküldtem fiatalkori fényképem. A T ied et
sokszor köszönöm. N agyon jólesett figyelm ed és szereteted.
Szeretettel ölel és értesítésedet várja testvéred
Kornél
Sztári Szivac, 1929. X. 29.
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Gosp. Dr. Skalin Dragutin
N ö v i Vrbas 2.
N agyon kedves uram,
semmiesetre sem feledkeztek meg önről, hanem a V . I. került o ly
kínos, idegeket emésztő válságba, hogy mindeddig nem jelenhetett
meg. Bízom azonban abban, hogy ezek a kellemetlen és fölötte depri
máló válságtünetek legalább egyelőre megoldódnak és e héten mégis
ilieg jelenik az írás az ö n verseivel együtt.
Igáz tisztelettel köszönti
Sztári Szivac, 1929. X I. 4.
Szenteleky
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Drága barátom, leveledet sok izgalommal olvastam, jómagam nagy
tisztelője vagyok D obrovitynak és kellemes élmény lenne számomra
a vele való találkozás. Sajnos, a nap a lehető legkellemetlenebb, szom
baton ugyanis Zomborban kell lennem, két egym ástkövető nap pe
dig nem hagyhatom el a községet. A kiállítást azonban okvetlenül
meg szeretném nézni, írni is szívesen írnék róla s ezért írd meg, mi
kor jöhetnék le a következő héten. Nekem kedd vagy szerda lenne
a legalkalmasabb nap. A kkor Katinka asszony is sorra kerülhet, meg

a Délbáoska szerkesztősége. N agyon szeretnék Fekete Lajossal is ta
lálkozni. Ha nem is érkezne levél tőled, kedden vagy szerdán o k vet
lenül lemennék Ú jvidékre, persze roppantul sajnálnám, ha Dobrovittyal nem találkozhatnék, de nem tudok szabadulni profán k ötelé
keimtől.
Tegnap egy betegemmel bent voltam Szabadkán autón és felke
restem Fischeréket is. A z új számból is kaptam egy példányt. T e t
szetős és tartalmas. A z t hiszem, nivóban nem sűlyedt. A novemberi
szám kéziratait hamarosan elkészítem, körülbelül már készen is van,
csak egy-két figyelőre van még szükség. Regényem utolsó részét jö vő
szombaton fogom átadni.
O tt jártam kor elfelejtettem a Literatura utolsó számát elkérni
H a nálad lenne, úgy légy szíves és küldd el nekem. Pesti megbeszé
lésem értelmében küldess ebből a számból 8 (n yolc) példányt a Stú
dium rt.-nak (Müzeum-krt.), a Literatura szerkesztőségének (Múzeumkrt. 3.) és a N yugat szerkesztőségének (V II., Ilka-u. 31.). A z utób
binak talán meg lehetne említeni, hogy Osváth Ernővel történt m eg
egyezésünk alapján küldjük a lapot és kérjük a cserepéldányokat.
H a a szombati zombori útat elhalaszthatom, úgy okvetlenül jö 
vök Újvidékire, ha nem, úgy még a jö v ő héten.
ö le l és szeret
Kornél
Sztári Szivac, 1929. X I. 7.
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Drága barátom,
leveled nem hozott újat és meglepőt, mégis fájt és elkedvetlenített.
A csüggedt, tespedt hangulatok ragadósak, az én lelkem meg külö
nösen hajlamos az árnyak, borúk, elkókadások felszívására. H ozzá
még pár perccel leveled vétele előtt Fekete verseskönyvében lapozgat •
tam és ráakadtam a N ek ed ajánlott versre. Bízó szó az erősekhez.
Most egy éve, hogy nagy ünnepünk volt, hozsannás, diadalmas ün
nep, melynek fénye messzire belevilágított a holnapba. És most egy
év után azt írod: eltemetünk egy szép erőfeszítést. Fekete így dalolt
eg y év előtt: „valaki van közöttünk, aki bátor s megbecsülendő,
mert hitványul állunk az erőben.“ Ez a valaki ma az első csüggedő, az
első, aki temetésről beszél. Tudom, hogy csupán nagy eszmék tudnak
örök prófétákat, lankadatlan agitátorokat teremteni, a V . I. valószí
nűleg nem ilyen csodálatos energiaforrás. Csömörödet, sokkodat is
megértem, hiszen magam is ugyanebben, de talán krónikusabb lefo 
lyású bajban szenvedek. Teljesen osztom bizalmatlanságodat a V . I.
könyvvezetésével, szervezésével és adminisztrációjával szemben.
Csuka robbanékony aktivitása, sután lobogó optimizmusa, türelm ei

len meg nem alku vasa engem is bánt, f áraszt, elkeserít — mégis; nem
tudok gondolni a temetésre. Minden csömörön, ellenérzésen és elke
seredésen keresztüli hajt a kötelesség A z élet kötelesség — mondotta
Fichte s ennek felismerése talán a legnagyobb vigaszunk. Hinni a z
elhivatottságban, a magam mosolygósán kicsi és jelentéktelen elhi
vatottságában, de hinni azt, h ogy rám is szükség van ezen a földön,
célok felé kell mennem, siJbakolni kell a vártán vagy talán apró tü
zeket kell piszkálnom, hogy el ne akigyanak. A szívem felfog egy t i t 
kos parancsot, az élet parancsát. Lelhet, hogy hibásan értettem és
értelmeztem ezt a parancsot, de én teljesítem. H a ezt a kötelességet
nem erezném, nagyon üresnek találnám az életet. Könnyű játéknak,
melybe hamarosan bele lehet unni, kicsinyes műkedvelésnek, ahol
apró, egyéni problémák, szeszélyek állnak a művészet elé.
Ezért fáj nekem a T e elcsüggedésed. N em az írás ügye szenvedte
a legnagyobb veszteséget, mikor T e azt cserbenhagytad, hanem T e
lettél szegényebb egy eszmével, egy kötelességgé!. A T e veszteséged
nekem jobban fáj. Félek, hogy nem találsz másvalamit, ami tartalmat
és lángot adna és nagyon fájna arra gondolnom, hogy nagy lelkedet
nyiszlett, köznapi kisgondok, üres, egynapos örömök temetik el.
N agyon igazad van, hogy mi eltávolodtunk egymástól. Én úgy
érzem, már egy esztendeje, hogy eltérnek az úttarnk. Sohasem tudok
beszélni V e le d — Rólad, mindig az írás ügye vagy idegenek jelenléte
akadályozza meg ezt a szükséges beszédet. Mintha megtalált kezed
kicsúszna az enyémből, mintha tétován kihúznád újjaim közül, vagy
talán én nem szorítom elég erősen? Szeretnék itt tisztán látni, őszinte
meztelen választ kapni. M ert lehet, hogy én vagyok hibás ezért az
eltávolodásért, vagy talán az egymásra találás nem volt igaz és őszin
te? Ezek a kérdéseik már régóta nyugtalanítanak. Sok apró csalódást
próbáltam már elihantolni, máskép magyarázni, de hiába, csak fel-fel
tűnnek, visszajárnak, mint a hazajáró lelkek. Én sohasem feledkeztem
meg a barátságunkról, de nem beszélhettem róla vagy az érdekében.
Pedig valószínűleg erre is szükség van, mert más hatások és b e fo ly á 
sok hatalmasabbak lelhetnek. A régi, meleg esték, a meghitt, tiszta ba
ráti beszélgetések csakugyan eltűntek már jóideje, s a régieknek em 
léke, tüze is kihűlt már. Valam elyikünk m egváltozott, vagy m indket
ten érzéseket és vágyakat cseréltünk?
Fáj ennyi kérdőjelet ide írni, mint ahogy fáj visszanézni arra az
útra, m elyet együtt tettünk meg. Ilyen dolgokban határozottan kon
zervatív lélek vagyok, meg szeretném őrizni a barátságot.
A gg ód ó és változatlan szeretettel gondol Rád
K ornél
Sztári Szivac, 1929. XI. 19,

Itt küldöm a címlapot és Kom lós könyvének fedőlapját, melynek
betűit szeretném az Isoia Bella fedelén is látni. Részletes kívánalmai
mat egyébként a cím laptervezet (hátlapjára írtam. Mellékelem a kom
münikéket is, a gyű jtőív tervét is. H a valamit (hibásnak találnál, nyu
godtan javítsd ki, hálás köszönettel veszem. Én ugyanis nagyon suta
és ügyetlen vagyok ilyen dolgok megfogalmazásában, azt se tudom,
nem visszatetszők-e a .regényemet díszítő jelzők: nagyhatású, érdekes,
színpompás, stb. N agyon megnyugtatna, ha Fekete vállalná az ügy
technikai lebonyolítását, a százalékok kérdése semmi eset re sem lesz
akadálya a megegyezésnek.
Stádler A rtú r palicsi gyógyszerész egy naiv kis írást küldött be
nekem, illetékesség szempontjából küldöm hozzád, esetleg lehetne a
Képes Vasárnapban közzétenni.
A címlaptervet okvetlenül juttasd el hozzám, hogy esetleges k ifo 
gásaimat megtehessem. Ha már a belső szövegben sok a hiba, csúfság
és zavarosság, legalább a címlap lenne kifogástalan.
Fáradozásaidat sokszor, melegen köszönöm.
ö le l igaz szeretettel
Sztári Szivac, 1929. X I. 20.
K ornél
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LESZKO VÁC M L A D E N N E K , BELG RÁD
Go síp. Mladen Leskovac knjizevnik
Beograd, Studenaéka ui. 77.
N agyon kedves uram,
A V . I. karácsonyi számában be szeretném mutatni a legnagyobb
jugoszláv költőt: Oton Zsupancsityot. N agyon szeretném, ha a ford í
tások elé ö n bevezető tanulmányt írna. N em kellene épen hosszasan.,
de frissen és tömören. A zon kívü l még arra kérném, hogy jelölné meg
nekem azokat a költeményeket, amelyek legjobban reprezentálják
Zsupancsityot. N ekem a V zarje V id o ve és a Mlada Pota című k ö 
tetei vannak meg, ezekből szeretnék is szlovén ismerősömmel 5— 6
költeményt lefordítani, de súlyt helyeznék az Ön véleményére, me
lyek lennének a fordításra legalkalmasabbak. Végül még arra kérném,

nem tudná-e Zsupancsity pontos címét! M ég mindig a lyublyanai
színház igazgatója?
Szívességéért előre is sokszoros köszönetét mond régi és hűséges
híve
Szenieleky
Sztári Szivac, 1929. XI. 22.
A Centrifugálni igraé prem ierjére okvetlenül el szeretnék menni
Legyen olyan jó és értesítsen idejekorán.
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Leveled nagyon lehangolt, mert úgy látom, hogy újabb és már
bizonyosra vett tervem és hitem hull össze: regényem nem fog meg
jelenni. Főleg azért bánt ez a dolog, mert nem látom, mi lehet a meg
jelenésnek kom oly akadálya? A novemberi számban megjelenik az
utolsó folytatás, a regény szóval végig ki lesz szedve. Egyedül az
utolsó két ív áttördelése és nyomása lenne hátra. Ezért az áttördelésért és nyomásért várjak husvétig? Hiszen Fiseherék nem hagyhatják
az ólmot o ly sokáig ebben a két utolsó ívben! V a g y más akadálya
lenne a kinyomásnak? N a g y on kérlek, írj erről őszintén és kim e
rítően.
Ha tudom, hogy ilyen tipográfiái zagyvaság és ennyi technikai
nehézség torlódik és éktelenkedik a megjelenés elé, úgy mindenesetre
pesti kiadóknál próbálkoztam volna. M ég mindig nem tudom, nem
lenne-e leghelyesebb hagyni az eddig kinyom ott zagyva íveket és egy
rendes, ízléses kiadás ügyében megindítani a munkát, az akciót. N em
írtál semmit sem,.mi lesz a címlappal, odaadtad-e a rajzolónak, a kül
dött tervet? M ilyen lenne a papiros? És mi van a komünikékkel?
A beszervezést magamra vállalnám, mivel az én ismeretségkörö
met mégis csak én tudom ,l egjobban beszervezni. Csupán az expedí
ciónál lenne szükségem a V . I. expedíciójára. Lehetséges lenne ez?
N agyon kérlek, írjál mindenről és válaszold meg kérdéseimet.
Mellékelem körlevél-tervezetedet. Mindent helyesnek találok, csu
pán azt nem, hogy a pénzek hozzám jöjjenek. M iért komplikálni a
helyzetet evvel a közvetettséggel. N ekem is nagyon terhes lenne a
pénzek elszámolása és továbbítása, viszont végeredményben mégis
csak neked kell Fischérékkel elszámolni. N em egyszerűbb és simább
a dolgok rendje akkor, ha minden anyagi ügyet te intézel, ha k ö z 
vetlenül hozzád mennek a pénzek, a segélyek? Én szívesen csinálom
tovább a dolgok szellemi részét, de nagyon nem szívesen veszek át
és továbbítok pénzeket. Időm sincs a könyvvezetésre, a nyilvántar
tásra. M ég saját adósaimat sem tudom nyilvántartani, ne kívánj hát
tőlem újabb tehertételt.
írásodat várva sok szeretettel ölel

Leveled sajnos semmi megnyugvást sem hozott, mert ép azokra
a kérdésekre nem kaptam választ, amelyek lehangoló és nyugtalan
hangulatomat okozzák. Ú gy Látszik vagy elkerülte figyelm edet leve
lemnek erre vonatkozó részlete, vagy pedig elfelejtetted, hogy regé
nyemből már négy ív teljesen készen áll s így nincs arról szó, hogy
külön kiszedjék. Éppen ezért nem értem, miért ütközne akadályokba
regényem megjelenése. A novemberi számba (am ely talán januárig
mégis csak m egjelenik) megjelenik az utolsó folytatás, szóval a re
gény végig ki lesz szedve. Csupán a korrektúra és az áttördeiés ma
radna hátra. A z t kérdeztem múltkori leveleimben, hogy miért kell
erre az áttördelésre, amely pár órai munka, 4— 5 hónapot várni? T u d 
tommal az ólom se feküdhet ilyen sokáig, különösen Fiischeréknél
nem. Sajnos, mindezekre semmi választ sem kaptam, de megint arról
írsz, hogy mennyi dolga van most az Urániának. D e mi köze az én
regényemnek az Urániához? Hiszen nem volt arról szó, hogy újból
kiszedessem az egészet. N é g y ív készen fekszik Fisoheréknél. V a g y
dobjam el ezt a négy ívet? A múltkor ez ellen beszéltél, de bennem
most már kom oly és eltökélt a vágy, hogy m ihelyt az utolsó részlet is
megjelenik, egy-két pesti kiadóhoz fogok fordulni. Erősen hiszem.,
hogy el tudom helyezni regényemet és akikor megmenekülök az indo
kolatlan huza-vonától és a pocsék, zagyva kiállítástól. Egyedül azt az
1100 dinárt sajnálom, amit a papirosra kiadtam.
A V . I. novem beri száma úgy látszik megint megfeneklett. M ég
eddig nem vo lt terminus, tamilt betartottunk volna. Ez így nem mehet
tovább, így végleg eljátsszuk azt a kis hitelünket és bizalmunkat, ami
még egyesekben megmaradt az írás irányában. íg y nem kérhetünk
segélyeket, ez a krónikus és már az agóniához hasonlatos késlekedés
némelyekben mindenesetre azt a gyanút fogja kelteni, hogy a pénzt
nem a lapra költjük. A nyom dával okvetlenül szerződést kellene
kötni, hogy a zsarolási szándékot, a nemtörődömséget és a lustasá
got valahogyan megkössük. V a g y pedig — és én ezt szeretném leg job 
ban — egy olcsó kis nyomdát kellene keresni, am ely szeretettel és
becsülettel szedné az írást. És semmiesetre sem vagyok hajlandó ne
vemmel takarni, hallgatásommal helyeselni ezt az állandó hitegető
halogatást. Persze minderről legjobb lenne élőszóval elvitázni, így n e 
héz a gondolatok és ötletek kicserélése.
Tamás István egy kottát fog küldeni (n égy V . I. oldal terjed elem 
ben) a karácsonyi számba. Cserébe, honoráriumképen a klisét kéri.
A z t hiszem, ennek nem lesz akadálya, ha lenne, úgy közöld velem.
Draskóczy barátunk teljesen elhallgatott. Levelére hosszasan
válaszoltam, a szép becsei napokról, reménydús elindulásokról írtam,

amelyekből ma semmi sem maradt. „Fáj a múlt, amit megtagadtunk“
— azt hiszem így mondja Brutus Julius Cézárban.
Fekete írt már neked?
Szeretettel ölel és írásodat várja
K ornél
Sztári Szivae, 1929. X II. 5.
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Drága jó Lajosom,
szerettem volna, ha előbb T e küldöttéi volna beszámolót új életed
ről, reményeidről, csalódásaidról, eddigi sik-ereidről. Tudom, hogy
erre egyelőre sem időd, sem ideged nincsen, ezért én küldöm előbb
a részletes számadást. Sajnos semmi jó t sem írhatok, sőt talán csakis
szomorú és fanyar dolgokat. M égis megírom, ment tudom, hogy érde
kelnek, sőt tanácsot és vigaszt is várok Tőled. ,
A V . I. úgylátszik végleg bedöglött. A novem beri szám még most
se jelent meg. Zoltán optimizmusa is fogyóban van. Egy-kétszer be
jelenítették, hogy pár nap múlva, hogy nemsokára, de úgylátszik
mindez az ismert Fischer-félie hazug halogatás. Ez a hallatlan, sőt pél
dátlan pontatlanság, ez az örökös hazugság azonban fájdalmas árnyé
kot vet ránk, elveszítjük — sőt talán már el is veszítettük — a biza 
lomnak, a becsülésnek azt a kis töredékét, ami még itt-ott megmaradt
néhány ember szivében. Ezek után előfizetőkeit gyűjteni, vagy éppen
segélyeket koldulni teljesen m eddő valami. N ekem az lenne a ter
vem hogy a vajdasági magyar irodalmat, iletve a V . I. előfizetőinek
egy részét a Helikon számára kellene megmenteni. Kumcz A ladár azt
írta a minap, hogy ahány száz előfizetőt szerzünk a Helikonnak, anynyí ívet bocsájt a vajdasági írók rendelkezésére. Talán átmentünk
200 előfizetőt s havonta két ív elegendő is lenne a m egfogyatkozott
vajdasági magyar irodalom számára. D e írd meg okvetlenül, helyes
nek tartanád-e ezt a Helikonba olvadást?
Rólad Borsodi írt 'a Vajdasági Vártán rovatba. N agyon melegen,
de kissé kurtán és mindig általános megállapításokban. Részletesen
egy verseddel sem foglalkozik, egyikről sem tesz említést. A karácso
nyi szám egyébként nagyon szép lett voLna, sok rendes kéziratot le v e 
leztem össze és képzelheted mennyire fáj, hogy Ígéretemnek nem tu
dok eleget tenni. A türelmetlenül érdeklődő levelekre nem is tudok
válaszolni. Hazudjak megint, va gy valljam be rettenetes csalódásai
mat és tegyem csüggedtté, keserűvé mások lelkét is?
Draskóczy úgylátszik véglegesen hűtlen lett hozzánk, véglegesen
cserbenhagyta az írást és az eszmét. V a gy három hete annak, hogy
hosszú, panaszos levelet írtam neki, amelyben felidéztem a becsei
szép órákat, a szép, hites nekiindulást és megkérdeztem, hogy csalód

tűnik volna benne? N em a miénk többé? N em lehetne őt megint a
magunkénak nevezni? Három hét elmúlott s semmi válasz. A rról ta
lán nem is kell írnom, hogy — y meg — e— a legkeményebb közönnyel
nézik a V . I. kimúlását. Sőt az utóbbi még számonkéri azt a sok se
gélyt, amiről neki csak hallomása lehet, hiszen soha m ég eg y párát sem
áldozott vagy gyűjtött az írás számára. Szombaton lent voltam Ú j
vidéken. Sajnos, Zoltánnal nem tudtam sokat beszélni, de úgy látom,
hogy nagy bizakodása és tenniakarása lelohadt, a Reggeli Újság
egyébként is lefoglalja energiáját.
Ennyi fájdalmas hír után abban bízom, hogy T e szebb é 9 vidítóbb beszámolót küldhetsz magadról és holnap-terveidről. Sokat gon
dolok Rád és tiszta szívből kívánom számodra a felhőtlen eget, az
éltető, élenyes levegőt.
ö le l hűséges szeretettel K ornél
Sztári Szivac, 1929. X II. 16.
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LESZKO VÁC M L A D E N N E K , BELG RÁD
Először is bocsánat a késedelemért, de két hónapig 'távol voltam,
elutazásom előtt és után pedig kásaheggyé torlódik profán munkám.
Levele nagyon nagy öröm et okozott, ritka és tiszta örömöt, mely
ritkán látogat el sivár életembe. Ke.ll-e ezután mondanom, hogy tér
veiben újjongó lélekkel vagyok önnel és minden tőlem telhetőt meg
teszek, hogy ezek a tervek valósággá váljanak.
Első tervére vonatkozólag leginkább Heltai Jenő „M agyar humo
risták“ című antológiáját ajánlhatom. Nekem sajnos nincs meg ez a
könyvem, de ha kívánja, készséggel megrendelem. N em éppen vastag
könyv (a kön yvjegyzék szerint 176. old.), de azt hiszem, a szelekció jó
és az írók rövid életrajza is jó tájékoztatásul szolgálna. Véleményeim
szerint Mikszáth, Gárdonyi, Rákosi Viktor, Karinthy, Heltai; Molnár
Ferenc, N a g y Endre, Szőllősi Zsigm ond veendők fel okvetlenül ebbe
a sorozatba. A z t hiszem Heltai antológiája még több nevet is felölel,
amelyből talán egy-két jelentéktelent el lehetne hagyni.
Második terve nemcsak az ön, de az én szívügyem is. Ennek nem
leheit és nem is lesz aíkádálya. A V . I. örömmel adja ki a könyvet,
amelyből talán 100— 150 példányt a magyar közönségnél is el lehetne
helyezni gyűjtőíveik útján. Ha a szerb kolportőr ugyanennyit plaszirozna, úgy meg lehetünk elégedve a kezdeti eredménnyel, mert fig y e
lembe kell vennünk, hogy egy antológia élete sokkal hosszabb, mint
egy regényé va gy más egyéni köteté. A Bazsalikomra például — el
szórtan bár — de még mindig érkeznek előfizetések. N agyon kérem
tehát, hogy valósítsa. meg ezt a tervét és közölje veleim 1. milyen ter
jedelműre tervezi az antológiáját, 2. mennyi honoráriumra tartana

ö n igényt? A szükséges pénzt okvetlenül elő fogom (teremteni, az
antológia mindenesetre meg fog jelenni — amennyiben ez a V . I.-tól
függ. Igaz, hogy mi állandóan krízisben vagyunk, de az ö n nagyszerű
és nagyjelentőségű terve túlnő a mi apró bajainkon. A magyar lírá 
nak szerb antológiája nagy és ritka esemény, m elyet másképen ítél
nek meg majd a mi sutafejű és lomhaszívű meoénácskáink. Kérem
önt, forduljon minden részletkérdéssel és aprósággal bizalommal hoz
zám, én nekem semmi fáradság sem sok, hogy ezek a tervek valóra
váljanak.
A Zsupancsics cikket sokszor köszönöm. Érdekes és plasztikus
Sajnos a mi karácsonyi számunk legjobb esetben a pravoszláv kará
csony után fog csak megjelenni. Türelmét és elnézését kérem, de
nyomdánk most napilapot is ad ki s az irodalomnak csak akkor jut
idő és szedőszekrény, ha a politika, a tömeggyilkosok és a búzaárfo
lyamok adnak neki iitt-ott kis alamizsnát.
Baráti kézszorítással
Szenteleky
Sztári Szivac, 1929. X II. 21.
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Drága Lajosom,
alig hiszed, hogy mennyi örömöt, vigaszt és megbékélésit hozott lev e
led. N agyon jó l esett olvasnom, hogy lassanként pesti helyzeted kár
pótolni fo g a Darányi-telep sanyarú esztendeiért és az eltávozás sértő
csúfságaiért. Jól esett olvasni, hogy megbecsülnek, értékelnek és b i
zonyos vagyok benne, hogy megbecsülésed terjedni és mélyülni fog.
Most már bevallom, hogy egy kicsit féltem, hogy különösen eleinte
csalódásokba fogsz botlani, m élyek lehűtik kedvedet s megbénítják
alkotó erődet. De amint leveledből megnyugodva állapíthatom meg,
a kezdet sokkal simább és ígéretesebb, mint amilyennek talán magad
is képzelted. írj sokszor és részletesen magadról, sikereidről, társasá
godról, terveidről, hidd el, — magam is most eszmélek csak rá —
hogy nagyon szívemhez nőttél és sok aggódással, szeretettel, tiszta
örömmel kísérem minden lépésedet. ,
Én sajnos megint csak szomorú dolgokról írhatok. A z írás no
vemberi száma m egjelent ugyan, de mindössze 54 oldalon. Fischerék
teljesen szeszélyesen kihagytak, elsűlyesztettek írásokat, m egváltoz
tatták a sorrendet, úgyhogy az én szerepem, mint szerkesztő szerepe
nyegle szinekura. A végén patétikus m entegetődzés (valószínűleg
Zolltán írta), amelyben újabb Ígéretek, újabb hazugságok puffognak
és nagyképűsködnek. Ez a lehetetlen, hazug, hánya-veti s főleg lelket
len virtsaft nem mehet tovább! Teljesen el játsszuk hitelünket, tekin
télyünket, rokonszenvünkeit, bizonyos vagyok benne, hogy az e lő fi

zetők fele nem fogja megújítani az előfizetést. Zoltánt úgy látszik tel
jesen lefoglalja a Reggeli Újság, Fischeréknek legfőbb gondja, hogy
a Dnevnik rendesen megjelenjen, így tehát az írással senki sem törő
dik. Megírtam Zoltánnak, hogy ilyen körülmények között nem ta
karhatom tovább nevemmel ezt a hazug, hányaveti sémi gazdálko
dást s likvidálni szeretném az írás ügyét. M ert ha Zoltán energiája és
teremtő kedve másfelé kalandozik, úgy igazán nem tudom, kihez fo r
dul jak, hogy megmentsük az írást? Talán Streliczkyhez, aki megint
bizottságokat akar összehívni, vagy Draskóczyhoz, aki makacsul hallgat hogy evvel is jelentse a végleges szakítást mindavval, ami vajda
sági magyar irodalom ? Kókadt, keserű napokon botorkálok s nagyon
árvának érzem magam. Ú gy szeretnék elutazni egy kis életörömért,
egy kis dacért, de sajnos most ez számomra lehetetlen. M agyaror
szágra különben ismét megnehezítették a kiutazást.
A z is bánt, hogy regényem nem jelenhet meg. Igaz, hogy négy
ív már k i van szedve (hogy m ilyen pocsékul, arról ¡ne is beszéljünk!),
de a hátralevő íveket a történteik után nem várom, de neim is akarom
attól a lelketlen zsidó krajzlerájtól. Sajnálom a pénzt, amit eddig is
költöttem erre a célra, de ez is Z oltán lelkén szárad. Szeretném va
lamelyik pesti kiadóinál elhelyezni a regényt avval a feltétellel, hogy
400 példányt, (esetleg még többet) itt a Vajdaságban magiam beszer
veznék. Kérdezlek, lenne-e időd és kedved arra, hogy az Isola Bella
kéziratát elvigyed a Pantheon vagy esetleg más kiadóhoz és szem é
lyesen ajánlanád figyelmükbe a regényt, amely talán minit „olvas
mány“ sem rossz. Ha igen, úgy N ek ed küldeném el a kéziratot, mert
a személyes intervenció mégis csak többet ér, ha nem, úgy postán kül
deném el egyenesen a kiadónak. L ég y szíves írd meg őszintén és eg y 
szerűen a választ, amely semmiképen sem fogja befolyásolni a mi igaz
és bensőséges barátságunkat.
Szerető szomorú barátod és testvéred
Szltári Szivac, 1929. X II. 27.
K ornél
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N agyon kedves barátom,
hosszú megfontolás, keserű tépelődés után végre lemondtam a V . L
szerkesztéséről. A z t hiszem evvel a lépéssel legalább elértem azt,
hogy a vajdasági magyar irodalom nem sekéiyesedett el hináros b o t
rányokba, fájdalmas komikumba. Szomorú, gyáva, lelketlen dolgok
történtek az írás körül, majdnem mindenki cserbenhagyta, a híres
mecénások csak papoltak de még zsebükhöz se nyúltak, Draskóczy
egy hónap előtt minden indok nélkül kivonta magát a dolgokból, ho
lott benne lett volna mindenki bizalma. A z írás nem lelkesítette

többé, kicsinyes asszony! intrikák rángatták el a nemes ügytől, s az
óta talán végleg elmerült a kuglófos és pelenkás hangulatokba. Csuka
minden energiáját, sőt érdeklődését a Reggeli Ú jság foglalta le és
mikor már kínossá vált az írás félrerúgottsága, akkor patétikus ha
zugságokat és púi fogó igéreiteket tett közzé lapjában. A nyomda le l
ketlenül és lehetetlenül halogatta a munkát, a piszkos sémita nyom 
dászkezek úgylátszik tudatosan kergették bele az írást jelenlegi h ely
zetébe, amikor már végleg eljátszotta hitelét, tekintélyét és rokonszenvét. Ezek után nem maradt más hátra, mint meghalni. Én nem
takarhattam többé nevemmel ezt a piszkos, hányaveti, lelketlen já té
kolt, melynek k ifejezett célja vo lt lerombolni minden tekintélyt, e l
játszani minden rokomszenvet.
Szinte kapóra jött iKuncz Aladárnak, az Erdélyi Helikon szer
kesztőjének az az ajánlata, h ogy annyi ívet bocsájt a vajdasági ma
gyar irodalom rendelkezésére, ahány száz előfizetőt szerzünk a H eli
konnak. Én bízom benne, Ihogy a V . I. 360 előfizetőjéből1halán 200-at
átmentünk a Helikon számára s akkor havonta két ív állna rendel
kezésünkre egy nagyon nívós, elegáns köntösű, biztos anyagi alapo
kon nyugvó szemlében. Igaz, hogy önállóságunkat adjuk fel, de ez a
megoldás is valami, több a halálnál.
Közlése — noha most már nem időszerű — nagyon lehangolt.
Hát már ez se lenne szabad? M ár szívünkbe, alkotó kedvünkbe, ár
tatlan álmodásainkba is belemarkolnak? N eh éz az élet és nehéz hi
tét, eszményeket cepelni ebben a csúnya, türelmetlen, lelketlen v i
lágban.
Hűséges barátja és híve
Sztári Szivac, 1929. X II. 29.
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L E S Z iK O V A C M L Á D E N N E K , B E L G R Á D
Gosp. Mtaden Leskovac knjizevnik
Beograd, Studenaöka ul. 77.
Ú gy olvastam, hogy a Centrifugálni Igrács bemutatója január
harmadikán, pénteken lesz. Erre az estére mindeniképen le szeretnék
utazni Belgrádba és nagyon örülnék, ha önít már fdgyógyultan a
színházban üdvözölhetném. Ú g y tervezem, hogy a félhatos gyorssai
érkezem Beográdba és a Palaceban szállók meg. Ha önnek ideje lenne
és egészségi állapota megengedné, úgy keressen (fel engem a szállo
dában, ahonnan együtt mehetnénk a bemutatóra. A hely miatt már
írtam Tósónak, levelemet a N em zeti Színházba címeztem, mivel pon
tos címét nem tudtam. Ha az ö n ideje és egészsége megengedné, úgy
hálás lennék, ha talán telefonon érdeklődne Tósónál, (hogy rendben

van e a jegyem , mert nem szeretnék emiatt megkésni vagy éppen
lemaradni az előadásról.
A könyvet (Heltai antológiáját) rögtön megrendeltem, remélem
pénteken már magiammal is vihetem és át is adhatom önnek. A lírai
antológia ügyében még nem mondhatok véglegeset, de bizonyos va
gyök benne, h ogy feltételeit teljesíthetni fogjuk. Szóval majd többet.
N agyon örülök, hogy találkozhatom önnel, kedves jó barátom. Ha
betegsége miatt ¡akadályozva lenne a színházba jönni, akkor szombat
délelőtt fogom felkeresni a lakásán. D e szívből kívánom hogy addigra
rendbe jö jjö n az egészsége!
A viszontlátásig sok szeretettel köszönti hűséges híve
Szent el eky
Sztári Szivac, 1929. X II. 30.

150
CSUKA JÁNO SNAK, SZABAD KA
N agyon kedves uram,
hálásan viszonzom újévi jókívánatait bárcsak az új esztendő új életet,
teljesebb és elviselhetőbb életet jelentene önnek is.
Mint talán láthatta, elvállaltam a Reggeli Ú jság kéthetenként
megjelenő irodalm i rovatának szerkesztését s kérem önlt, küldjön
ebbe a rovatba, — amely teljesen különálló a főlaptól és egy irodalmi
szemle nívóját szeretné elérni, — kéziratot. Főleg kritikai írásokra
lenne szükségem a Figyelő számára, de szívesen veszek novellát és
verselt is. A lap minden leközölt írást honorál (cikk, novella: 100— 120
Din. vers, figyelő: 50— 60 Din.).
,
Szeretettel köszönti készséges híve
Szenteleky
Sztári Szivac, 1930. I. 2.
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FE K E TE L A J O S N A K , KISPE S T
Drága jó Lajosom,
itt küldöm az Isola Bellát és nagyon kérlek, fogadd szeretettel. VaJa
hogy úgy érzem, hogy N eked sikerülni fo g a regény elhelyezése. A z
én feltételeim nagyon is szerények: 10 százalékos tantiem az eladott
példányók után, a megjelenés után 6 vagy 12 hónapos elszámolással.
Ezzel szemben kötelezem magam, hogy itt Jugoszláviában 400— 450
példányt elhelyezek. Ezeket az elhelyezett példányokat teljes árban
veszem át és az összeget a könyvek átvétele után rögtön átutalhatom.

A z t hiszem, legjobb Lenne először a Pantheonnál próbálkozni, azután
esetleg másutt. Csak arra az egyre kérlek, hogy ne hagyjad a választa végtelenbe húzni, mondd, hogy egy, legfeljebb két hét múlva eljössz
a végleges válaszért. Előre is sokszor köszönöm jóságodat és fára
dozásodat.
Z oltán talán már elküldte a gyászhírt, az írás gyászhírét, ő maga
is belátta, hogy ilyen körülmények között, ilyen maszaitos, sémi lusta
ság és lelketienség mellett még mindig szebb és becsületesebb dolog
a halál, mint a sok hazugság, talmi pátosz és a süket közönybe fuló
halálhörgés. A z írás ügye, szomorú hápogó élete senkit sem érdekelt,
talán halálhíre meg fogja mozgatni a — s—k, a — e— k, a —vk lelkiis
meretét.
N a g y gond és probléma a kom oly fórum biztosítása. M int em lí
tettem is, Kuncz Aladárral leveleztem a H elikon ügyében s már meg
is egyeztünk volna, de Csuka gyakorlati felvilágosításai szinte 'Lehe
tetlenné teszik a Helikon jugoszláviai terjesztését. Először mégegyszer olyan drága mint az írás, másodszor roppant valószínűtlen, hogy
a Helikon terjesztését a belügyminiszter engedélyezze (amikor k é zi
munka újságokat tiLtanak ki). íg y valószínűleg nem lesz irodalmi p ó 
diumunk. N a g y érdeklődéssel olvastam úgy a Te, m int Kuncz A lad ár
értesítését a legújabb irodalom politikái mozgalmakról. A N yugat úgy
Látszik balkézzel fog a nagy koncentrációhoz. Magam is inkább a H e
likon táborához és programjához húzok, mert úgy látom, hogy a
Nyugat sohasem fogja megérteni a mi kisebbségi problémáinkat, fá j
dalmainkat és pacifista, politikamentes világszemléletünket. N a gyon
sok érdeklődéssel olvastam a T e esetedet is a Nyugattal. És ők akar
nak teljes koncentrációt! Csupa féltékeny kedés, kicsinyes érzékeny
ség és szigorú klikkrendszer az ő programjuk, de nem nagy, magyar
koncentráció! Sok mondanivalóm lenne még, de nincs időm és he
lyem. Talán legközelebb.
Köszönöm testvéri hangodat, szép, darányi telepes versedet. És
ölellek ragaszkodós, lankadatlan, igaz szeretettel
K orn él
Sztári Szivac, 1930. január 15.
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El sem hiszed, milyen tiszta öröm hullott be leveleddel nyűtt,
fanyar napjaim közé. Olyan jó l esett olvasnom, hogy végre m egbe
csülnek s Legalább m egközelítően úgy értékelnek, ahogy megérdemel
néd. A B. H. írását azóta már sokaiknak megmutattam, mindenkinek,
aki ismert, sőt egy zom bori úr a cikk után rögtön a könyvedet is
kérte. N e m tudom, ha a magam könyvéről írnának hasonló bókokat,
jobban, tisztábban tudnék-e örülni. Bizony jó l esett ez a csöpp derű,
mert csúnya depresszióban vonaglok az írás megszűnése óta, hangu-

Lataim sokszor fekete kétségbeesésekkel kacérkodnak. N agyon bánt
az írás halála, amelynek oka semmiesetre sem a részvétlenség, hanem
— s— petyhüdtsége, Fischerék hazug, lusta bánomisénje, hogy Feny
vesről és — yről ne is beszéljek. Most, hogy meghaltunk, látom csak,
hogy vannak siratóink, barátaink, akiket most el kell veszítenünk. A z
írás már nem támadhat többet fel, a mai rettenetes viszonyok között
nem jelenhet meg többé magyar irodalm i szemle ezen a tájon. Én sú
lyos, jelentős dolognak érzem ezt s éppen ezért vergődöm ezekben
a fekete, vigasztalan hangulatokban.
Regényem re N ek ed plein pouvoirt adok, ha már o ly szives vagy
és szerencsét próbálsz vele. A példányszámot azt hiszem a kiadó
szokta megállapítani, én azt hiszem, hogy 2000 példány nem lenne
sok, tekintve, hogy olvasmánynak sem éppen utolsó. A lak ja termé
szetesen nem a V . I. formátuma, olyannak szeretném, mint amilyen a
Pantheon regényeinek (Kiválasztottak) alakja. Ismétlem azonban,
hogy ezekhez nem ragaszkodom, ezekben a dolgokban cselekedj úgy,
ahogy legjobbnak látod.
Egyelőre semmit sem dolgozom, de egy nagy téma érik a ben
sőmben. M eg szeretném írni az asszimilálódó és asszimilálódni nem
tudó kisebbségi m agyar lelkek nagy regényét. Akárm ilyen szordinósan beszélnék is az utolsó tíz esztendőről, azt hiszem, hogy többszö
rösen felkarcolnám a türelmetlen, soviniszta többség érzékenységét,
íg y lehet, hogy a fiókomnak írom, de az is lehet, hogy mire készen
leszek, frissebb levegő lengedez a rekedt, fullasztó falak között —
írj mielőbb, főleg magadról!
Sok szeretettel ölel
öreg, igaz testvéred
K ornél
Sztári Szivac, 1930. — I — 27
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Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Sombor, Sonéanska 20.
Drága, jó uram,
nagyon kérem kegye® bocsánatát ezért q hosszú hallgatásért, de k ö z 
ben oly szomorú és akaratot bénító dolgok történtek, ami amúgy is
érzékeny kedélyem et súlyos depresszióba taszították. Először is az írás
megszűnt, csúnya, gonosz kezek fojtották meg ezt az élő Ígéretet. H a
betiltották volna, ha a közönség részvétlensége tette volna lehetet
lenné a tjiovábbi meg j eíenést,' úgy könnyebben tértem volna napirendre
a dolog felett, de így m ikor pár ember közönye, petyhüdtsége, rossz
akarata, hivatlansága, lázongott bensőmben a keserűség, a tehetetlen

béklyózott düh is végül fáradt, fekete depresszióban oldódott fel a
vergődő és feszülő izgalom.
Részben az írás ügye, részben profán ügyeim akadályoztak m eg
aibban, hogy előbb Szabadkára menjek. Csak szombaton jutottam el
Fenyvesihez, hogy vele az antológiáról beszélhessek. N ek i nagyon ro
konszenves volt a terv, de ő csak anyagi segítséget helyezett kilá
tásba. Kiadni semmiesetre sem akarja a könyvet, mert lattól fél, hogy
azok a 'magyar írók, akiknek könyveit visszautasította, rossznéven
fogják venni, hogy az antológiám mégis lesz pénze és kockázata, ö
úgy gondolja, hogy egy társaságot kellene összehozni, amely a szerb
magyar kultúrközeledést szolgálná s amely ezt az antológiát is ki
adná. M indjárt meg akarta nyerni a célnak Streliczkyt is, aki azonban
kisebbségi panaszokkal jö tt elő és kevés megértéssel fogadta az ügyet,
íg y tehát semmi jó t sem irháitok erről a szép tervről, amely nekem is
szívügyem lenne. Ez azonban közel sem jelenti azt, hogy feladnám a
tervet, ellenkezőleg, fokozott energiával próbálkozom másfelé. Talán
ha Becskerekre jutok, ott több sikerrel pendíthetem meg az eszmét.
Fenyves mindieniképen állja a szavát, a maga részéről bármikor haj
landó 3000 dinárt erre a célra áldozni.
Fenyvesnél egyúttal utánanéztem a kérdezett Bíró Lajos novellá
nak. ö t novelilásikötetben kerestem a Vénlányokat, de egyikben sem
találtam. Fenyves úgy emlékszik, hogy az ö z ö n v íz című kötetben van
egy hasonló témájú elbeszélés. Kérné, hogy vagy V ely k ó novelláját,
vagy annak kivonatát küldessék el neki, ő iákkor megszerzi az ere
detit.
A humoros antológiába küldeni fogok egy nagyon jóízű, népies
Móricz novellát, ami a Nyugatban jelent meg, azonkívül egy M olnár
kötetet. Hiszem, hogy felhasználja majd őket. Itt mellékelem azonkí
vül Kiss József kérdéses költeményét.
Ismételten kérem elnézését és bocsánatát. N agyon szeretnék ö n 
nel személyesen is beszélgetni. N em jöhetne k i Szivacra egy estére?
Sok szeretettel köszönti
Sztári Szivac, 1930 — I — 28
igaz barátja
Szenteleky
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Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Som bor, Soncanska 20.
N agyon kedves barátom,
mellékelten küldök egy csomag könyvet és füzetet, amelyből talán
talál érdemesnek néhány írást a fordításra. Sajnos G árdonyitól és
Szőllősitől semmit sem küldhet ek? az utóbbit nyugodtan ki lehetne
hagyni, de Gárdonyinak van néhány nagyon bájos, finom humorú

írása, sajnos, nem tudom hol jelentek meg egy kötetben, vagy talán
nincsenek is ilyen szempontból összegyűjtve? H elyette küldök N a g y
Endrét, Laczkó G ézát és M ilkó Izidort.
N a g y (Endrének „Különös úti élm ényeit“ küldöm két Nyugat
számban. Ez a sorozat egyébként ,,Lukits M ilos csodálatos kalandjai“
címen könyvalakban is megjelent. Talán egy kalandot (Én miiint A ty a 
isten) lefordíthatna az antológiába.
Laczkó Gézának egy novelláját küldöm „H o l mászkál ez a Iány?4i
Talán olvasná át, esetleg megfelel. Laczkónak egyébként nagyon jó 
csengésű neve van a m odem elbeszélők között.
M óricz Zsigmondnak Siratóját küldöm még az egyik Nyugatban.
Vélem ényem szerint ez okvetlenül az antológiába való. Azonkívül
küldök egy kis M óricz füzetet (Csátt-Csatt), amelyben »talán szintén
talál fordításra érdemes dolgot (Talán kend a p a p ? ))
Molnártól is egy kis füzetet küldök. Ú g y gondolom, hogy a G itt
egylet című karcolat beleillene a humoros gyűjteménybe.
Karinthytól négy könyvet küldök. (Ó nyájas olvasó — Hőköm
Színház ■— K ét m osoly — Beszéljünk másról). A z t hiszem túlsók is
lenne a m egfelelő, Karinthy mindenesetre a legtisztább, legértéke
sebb magyar humorista.
Végül mellékeliem még M ilkó D óri bácsinknak egy kötetét. Hátha
talál valamit benne.
A kérdezett Svábhegy a budai oldalon fekszik nagyon szép v il
lákkal és gyönyörű kilátással a Dunára meg Pestre:
Ha bevezető sorokat tervezne az egyes írók neve alá, nagyon
szívesen állok rendelkezésére. Sajnálom, hogy több és m egfelelőbb
dolgokat nem küldhetek, de könyvtáraimat nem humoros szempontból
gyűjtögettem, bővítgettem . Ha felvilágosításra, magyarázatra lenne
szüksége, forduljon bizalommal hozzám, én mindenkor készséggel ál
lok rendelkezésére, amennyire szerény képességem és tudásom meg
engedi.
Most veszem észre csak, hogy a K é t mosoly című Karinthy kötet
ből ö n már fordított is, így »tehát csak a másik hármat küldöm.
Szeretettel köszönti
hűséges és szolgálatrakész barátja
Sztari Szivac, 1930 — II — 3.
Küldöm tehát:
Karinthy: Ó nyájas olvasó
,,
Beszéljünk másról
„
H őköm Színház
M ilkó: A miniszter barátja
Molnár: Gyerekek
M óricz: Csitt-Csatit
4 drb N yugat

Szenieleky

Azonkívül sok-sok köszönettel és bocsánatkéréssel visszaszármaz
tatom a két A n d rity Ivó kötetet. N e nehezteljen feledékenységemért,
egyszer már kikészítettem, hogy visszaküldöm őket, de újabb köny
vek takarták be s így eltűntek tekintetem elől. M égegyszer sok hála
és szeretettel kérem szives elnézését.
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Gosp. Leskovac Mladen
Som bor Sonéanska ul 20.
Kedves barátom,
sietve küldöm a kért irodalom történetet (azt hiszem a Várkonyi-félét
gondolta) valamint az Irodalm i Lexikont, amelyben biztosan megta
lálja az összes szükséges adatokat. Azonkívül a csomagba teszem
Málkó Izid or m ég egy novellás kötetét s nagyon szeretném, ha belőle
„ A betörő és asszony“ és esetleg ,,A képviselő úr vizsgázik“ című
novellákat mégis besorozná az antológiába.
A m i Gárdonyát illeti, én nem sokra becsülöm a G öre Gábort,
amelyben a komikum ereje legfőkép a nyelvben, a paraszti-cigányos
patois-ban van, ezért fordításra alig alkalmas. Ha más, alkalmasabb
Gárdonyi írás nem akadna, úgy talán legjobb lenne őt kihagyni.
Sok szeretettel köszönti ás mindenkor legszívesebben áll rendel
kezésére
Sztari Szivac, 1930 — II — 5
igaz barátja
Szent el eky
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Belefáradtam a várásba, valami fekete és feneketlen depresszióba
sűlyedek, süppedek már hetek óta, már nem is gondoltam arra, hogy
jön valami jó is, valami a tegnap fényéből és melegéből. Ú g y lát
szik, mindent meg lehet szokni, a börtönt épúgy, mint a mosolytalanságot. Leveled nagyon váratlanul jött, a borítékja szinte idegen volt...
Sután fogtam olvasásához, elszoktam a betűidtől, ügyetlen kézzel
tapogattam az elernyedt és elvesztett fonalak után. A z írás végvonaglása és halála, az utána támadt végtelen és vigasztalan süketség
hideg távolsággá, szélesedő árrá dagadt s most olyan furcsán hang
zik az első szó odaátról. Kissé diszkant, kissé idegen, de azért na
gyon jólesik. A nagy távolság azonban hidegen, fázósan ásít k ö zöt
tünk 'és én zavarban vagyok, mikor válaszolnom kell Neked. Ú g y
érzem, nem lehet folytatni ott, ahol elhagytuk, még kevésbbé lehet
folytatni ott, ahol legszebben és legigéretesebben simult össze törek

vésünk, -akarásunk — barátságunk. Ú g y érzem, hogy új fonalakat kell
keresnünk, új kapcsokat teremtenünk, mert a régiek összetoldozása
fájdalmas és célra nem vezető. Talán adódnak eszmék és munkák,
melyek újra összehoznak minket, talán eLcsritulmaik a profán bajok, a
hétköznapok rekedt nyöszörgései, 'talán visszatér egészséged, mun
kakedved s talán frissebb, derűsebb idők is köszöntének ránk, lélekzeni is alig merő emberekre. Talán megindul, elindul az új élet, a
szebb, a tisztább, az emberibb élet.
Kelke mondanom, hogy minden bajoddal, gondoddal, aggodal
maddal és sóhajoddal együtt élek és szenvedek? D e hitet, bizakodást
szeretnék adni gyógyszerül könnyű és gyakori el csuklásaidra. M ert
akármilyen furcsán hangzik is, én ebben a bénító és borzalmas ború
ban sem vesztettem el hitemet a szebb, a tisztultabb, a teljesebb hol
napban. Szeretném, 'ha T e is tudnál hinni, bizakodni, mert enélkül
nem lehet újra kezdeni és nemesebb, ünnepibb munkába kezdeni.
Bár nagyon szeretnék beszélni V eled, most nem megyek H ozzá 
tok. A z t hiszem, nagyon suta lenne a szavunk, nem találnánk még
meg az új hangot, az új kapcsokat. N éh án y levélváltás után, ta lá n .. .
Egy nagy téma érik bensőmben s nemsokára form ába szökken,
életet keres. A z asszimilálódó és asszimilálódni nem tudó kisebbségi
magyar lelkek nagy konfliktusa eg y regényben alkar életre és útra
kelni. Igaz, ‘h ogy a irmai idők nem alkalmasak arra, hogy az elmúlt 12
év eseményeihez nyúljunk, ezt a regényt mégis meg fogom írni, mert
meg kell írnom. Ez az élet parancsa. S ez lesz az első vajdasági, talán
az első magyar kisebbségi regény, amelyhez az út tizenkét év keserű
ségén, ütlegein, csalódásain, gyávaságain, dacoskodásain és elcsüggedésein keresztül vezetett s amelynek megszületése minden bizonnyal
bajt, veszélyt, vádaskodást rejteget magában, mégis ez a regény meg
fog születni. N a g y o n szeretnék most csendes kötelesség nélküli napo
kat, ahol nyugodtan, zavartalanul dolgozhatnék. Ú g y terveztem , hogy
szabadságra m egyek a jö v ő hónapban és Dél-Franciaországiban, a Provenceban vagy talán Tu ry de Dóméban Éva asszonnyal együtt várjuk
a tavaszt, miközben munkára is maradna idő. Sajnos, a m egváltozott
közigazgatási rendszer és szellem nagyon megnehezíti a szabadságot.
D e talán mégis sikerül elmenekülni.
Hiszem, hogy most már könnyebben szánod rá magad az írásra,
a gyónásra, a bizakodásra. N ekem mindig érték, öröm, élet és élmény
az írásod.
Várlak és ölellek
K ornél
Sztári Szivac, 1930. II. 7.

L E S Z K O V Á C MÍLÁ jD E N N E K , Z O M B O R
Gosp. Mladen Leskovac knjizevnik
Sombor, Sonéanska 20.
M egint sietve, mondhatni táviratstilusban küldöm ezt a levelet,
nehogy munkájában fennakadás álljon elő. A kívánt szavak jelentése
a következő:
pápista — katolikus
kálomista — kálvinista, C alvin hitű református
bikacsek — volujka ¿Ha a bika nemi szervéből készült ostor,
pálca
subick — a német Schuwichse-ből, cipcmáz
kófic lingárok — kócos, lompos szájhősök, nyelvelgetők (a latin
l.inguaból)
megmocorodni —■ megmozdulni, megmoccanni
pákosztos — a szláv pakostból, de az értelme nyalakodó, tilos
ban járó,
pókhasú — akinek a pókhoz hasonlatos pöffedt hasa van trbusat
További levelét várja és lankadatlan igaz barátsággal köszönti
Sztár! Szivac, 1930. II. 7.
Szenteleky
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Drága Lajosom,
első szavam és érzésem a köszönet. Tudom mennyit fáradtál, beszéltél,
bizonyos vagyok abban, hogy jobb prókátort keresve se találhattam
volna és ha N eked nem sikerült a dolog, úgy nyugodt vagyok, m ert
tudom, hogy senki másnak se sikerült volna elhelyezni az Isola Bellát*
N em tagadom, hogy fáj ez a sikertelenség, fáj különösen a Pantheon
első biztató Ígéretei után és fáj az a tanácstalanság, amibe móst té
vedtem. És kérdezlek, mit csináljak? Három eshetőség közül választ
hatok: 1. T é rjek vissza Fischerékhez és nyomassam utána a hiányzó
3— 4 ívet. Ez a megoldás a legolcsóbb, de a legborzalmasabb. A lig
hiszem, hogy le tudom gyűrni a feltorlódó undort és ismét vissza
tudok-e térni a sok sémita hazugsághoz, hanyagsághoz és lelketlenséghez. 2. Kuncz A ladár egyik levelében azt említette, hogy az Er
délyi Szépmíves Céh kiadná a vajdasági Írók írásait is. N em tudom,
mennyiben kom oly ez a terv, azt se tudom, Kuncz A ladár ígéreteit
komolyan lehet-e venni, mindenesetre kérem tanácsodat és útbaiga
zításodat. 3. H agyni mindent, asztalfiókba zárni és várni, vagy tán
nem is várni, hanem a közöny és szenvtelenség kérgét edzeni, kemé-

nyíteni a lelteimen? Én nem tudok elesuklani, nem tudok hinni abban,
hogy kevesebbet érek, hogy nincs tehetségem és jogom az élethez
Nagyon is bizonyos vagyok értékemben, Lehet, hogy egyszer mások
is felfedeznek, lehet, hogy soha, hitemet ez nem befolyásolja. A kérdés az, érdemes-e harcolni a nyilvánosságért, a mának érdeklődéséért?
M olter K á roly cikkét nem olvastam, ugyan Kuncz Aladár írt
róla, de a küldött HeLikonok mind elvesztek. A posta majdnem m in
den külföldi nyom daterméket megsemmisít. A z állapotok nálunk a
magyar szó és a szabad gondolat tekintetében szinte naprói-napra
rosszabbodnak. A végén, sőt talán már hamarosan csak avval a bi
zonyos byroni mondással vigasztalódhatunk: our right o f Hongt our
last and ori’y piacé o f refuge — a gondolkozás joga az utolsó mene
dékünk. Ú gy, de úgy szeretnék menekülni innen, itt hagyni ezt a sok
csúf, karcolós, keserű hétköznapot s megint valami Szép Szigetre v e 
tődni. Sokat álmodom Olaszországról, Taorminában már nyilnak a
rózsák, a manduílafák már el is virítottak. Tegnapelőtt a Lago di
Como partjáról kaptam egy hívó, varázsos lapot. D e sajnos, semmi
reményem sincs arra, hogy utazhassam. Szabadságot se kapnék, az
útlevél is nehezen menne, aztán anyagi helyzetem sem enged m eg
ilyen kirándulásokat. íg y hát megint, szinte patologikus elmélyüléssel
s vágyakban élem igazi életem.
Utolsó két leveledben jóform án semmit se írtál magadról. Pedig
nagyon-nagyon érdekel a sorsod. M indig nézem a rádióműsort, egyre
várom a hangodat! Ó ha itt hallanálak a szobámban beszélni! A múlt
kor Mécs Lacit hallgattam. Hiszem, hogy többször együtt voltatok.
Milyenek az irodalom politikai viszonyok? Ignotus kit akar maga köré
tömöríteni? H a időd és kedved van, ne feledkezz meg ilyenekről
is elcsevegni.
N agyon szeret hű testvéred
K ornél
Sztari Szivac, 1930. II. 22.
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LESZKO VÁC M LÁ D E N N E K , ZOM BO R
Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Som bor, Soncanska u. 20.
N agyon kedves barátom, bocsássa meg ismételt némaságomat,
de nálunk a múlt héten a szerb színtársulat vendégszerepelt, minden
este ott kellett lennem, néha .még zongorán kísérni az énekeiket, úgy
hogy nem maradt időm saját magamnak, levelezésemnek, írásaim
nak, könyveimnek, álmaimnak. Elkésve nyugtatom a könyvek hiány
talan átvételét, igazán kár vo lt annyira sietni velük. Titokban azt re
méltem, hogy személyesen fo gja őket kihozni Szivacra, amikor egy
nyugodt, ráérős estét tölthetnénk együtt. N o de talán ez a reményem
még valóra válhat.

A m i az engedély megszerzését illeti, helyesnek tartanám, ha le
vélben fordulna az írókhoz, de olyan formában, hogy válaszuk csakis
beleegyező lehet. H a kívánja, nagyon szívesen megfogalmaznám eze
ket a leveleket. Mindössze Karinthynak, Móricznak, Holtainak és
N a g y Endrének kellene írni. M ilkó Izidort én magamra vállalom, M ik 
száth, Rákosi már halott, M olnár pedig többszörös milliárdos, akit
ilyen apróságok nem izgatnak.
A kön yvet kíváncsian várom, nagyon szeretnék im i róla a N y u 
gatban és az Erdélyi Helikonban.
Sok szeretettel várja és üdvözli
Szítári Szivac, 1930. II. 25.
Szent elek y
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LESZKO V ÁC M LÁD EN N EK , ZOM BOR
Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Sombor, Sonéanska u. 20.
Drága, jó barátom,
megkaptam a könyveket és kedves levelét. N agyon köszönöm fig y el
mét, szinte zavarba hoz, hogy még az előszóban is megköszöni azt a
lényegtelen és magától értetődő segítséget, amely különben is a k ö l
csönösség elvén alapszik, hiszen sohasem felejtem el azt az értékes,
figyelmes segítséget, amelyet ö n adott nekem, m ikor a Bazsalikomot
készültem összeállítani.
A z előszó különben kitűnően sikerült, az olvasó minden íróról
találó és plasztikus képet kap néhány sorban. A m in t magam meg
tudom ítélni, a fordítások is nagyszerűek. M ikor olvastam őket, o ly 
kor -hangosan fel kellett kacagnom. Hiszem, hogy N usity nagyon
meg lehet elégedve evvel a gyűjteménnyel.
N agyon örülnék ha csakugyan valóra váltaná tervét és kijönne
Szivácra. Én (mindennap itthon leszek kedden este (4-ike) kivételével,
amikor is Ú jvid ék re kell mennem. Szeretném azonban, ha az. estét is
itt töltené, hiszen a két vonat közötti idő kevés és számomra nem
mindig zavartalan. Ismerőseinek semmit se kell tudni ittlétéről, ná
lunk lesz vacsorán és é jje li szálláson, reggel szinte észrevétlenül m e
het vissza. Inkognitóját azt hiszem mindenképen megőrizheti. Bár,
amint említettem mindennap itthon leszek, mégis szereném, ha előre
jelezné jövetelét, hogy profán dolgaimat addigra és az estére elren
dezzem.
Sok szeretettel várja és a viszontlátásig igaz barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1930. III. 2.

D R. S Z IR M A I K Á R O L Y IN A K , U J V E R B Á S Z
K edves uram,
azt hiszem eg y levelét sem hagytam válasz nélkül, azért nem igen
tudom, hogyan furalkodhatott közénk a leveléből felpanaszló félreértés.
Talán nem lesz felesleges, ha elismétlem, hogy az Erdélyi Helikon
jugoszláviai terjesztése még most sincs rendben s ezért egyelőre még
semmit se csinálhatunk. Kéziratait mindenesetre m egőrzőm s várom
azt a szép, szabad pillanatot, mikor ismét „szerkeszthetek“ abban a
nagy magyar szemlében, amely őszintén, meleg szívvel össze akar
fogni minden elnyomott, szétszórt magyar értéket. Talán mégsem
hiába várok.
A d d ig is szeretettel köszönti
Sztári Szivac, 1930. III. 8.
Szenteleky
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LE S ZK O V A C M LÁ D E N N E K , ZO M BO R
Gosp. Leskovac M laden knjizevnik
Som bor, Soncanska u. 20.
N agyon kedves barátom,
nagyon köszönöm szíves értesítését, azonban még nem tudom, hogy
megtelik-e eg y fél autóbusz vagy eg y autó Szivácról s bejuthatok-e
vasárnap délután Zomborba. Talán mondanom se kell, hogy nagyon
érdekelne ez az irodalmi est, különösen előadói érdekelnek. Sajnos
nem vagyok bizonyos abban, hogy Szivácon még néhány emberben
lenne annyi érdeklődés irodalmi est iránt, hogy megosztana velem
egy autóútat.
Sok, meleg köszönet a küldött (könyvekért. H onti versét már e l
olvastam, a vers után nagyon is megértem, hogy nem vették be az
Irodalmi Lexikonba. ItaJo Svevo regénye nagyon sokat ígér. A z t hi
szem hamarosan kiolvasom. Jövő hét szombatján Belgrádba utazom,
örülnék, ha együtt utazhatnánk. Én délután indulok innen Szivácról
s Verbászon szállók át a belgrádi vonatba, amely négy óra körül in
dul Verbászról. D e talán mégis látni fogjuk egymást addig Zom b orban.
A viszontlátás reményében sok szeretettel köszönti
Sztári Szivac, 1930. III. 14.

Drága Lajosom,
annak, hogy ismét megvárakoztatlak válaszommal, egyedüli oka, hogy
Kunez A ladár válasza kissé kései!:t. M ost végre írja, hogy az Erdélyi
Szépmíves Céh szívesen vállalkozna regényem kiadására, de azért
végleges választ azután fog adni, miután a Céh lektora azt elolvasta.
Mindenesetre sürgősen kéri a kéziratot. Első kérésem tehát: légy o ly
jó és add fel ajánlva az Isola Bellát Kunez A lad ár címére (Cluj, Strada
Bratianu 22. I.) költségeid fejében mellékelek 20 dinárt, talán nem
tapintják ki a postások.
Részvéttel és nyugtalansággal olvastam a betegségedről szóló hír
adást. Ha hamarosan írsz, ne feledd el, hogy m ennyire érdekei m in
den hír Rólad és egészségedről s ezért okvetlenül írj hogylétediől.
V erseidet nagyon köszönöm. Megkapóak, mintha egyre biztosabb,
tisztább, felem előbb lenne a hangod. Aradó örömmel látom, meny
nyire felfelé ível a pályád. G yönyörű volt a Helikonban m egjelent
versed, itt többen olvasták és beszéltek róla. V ég re elolvastam M olter
K ároly rólunk írt kritikáit s nagyon nagy csalódással tettem le a H e
likont. Tanáros aprólékosság, bolhászkodás, kákáncsomókeresiés s a
végén az ovasónak semmi képe sem alakult ki az íróról vagy annak
könyvéről. M ilyen szegények vagyunk mi magyarok kritikusokban!
Nálunk néha egy-két költő átrándul a kritika m ezejére (ez a jobbik
eset), de legtöbbször a tanárok skatulyáznak, oztályoznak, rímeket
számlálnak, de nem találják meg az író telkét. M ilyen gazdagok a
franciák! Most, hogy több időm marad az olvasásra, fájdalmasan
adódnak ezek a párhuzamok.
A múlt héten M óricz Zsigm ond keresett fel eg y levéllel. Együtt
működésre kér fel s naivan azt kérdezi, hogy voltunk m egelégedve
Haraszti cikkével? M ég nem válaszoltam neki, szeretném neki ráérő
sen és őszintén megírni, milyen hibásan kertészkednek abban a „virá 
goskertben“ . Én úgy látom, hogy a Helikon horizontja sokkal tágabb
s Kunez A lad ár szerkesztői összefogóképessége messze felül áll a
,,virágoskert“ kertészeinek egymással örökösen hadakozó szerkesztősdi-játékain.
Kunez Aladárnak is írok a napokban, így N ek ed csak a regényt
kell elküldenéd minden kommentár nélkül. Előre is köszönöm fárado
zásaidat.
Gondol Rád és régi ragaszkodással ölel
Sztári Szivac, 1930. III. 24.

LE S Z K O V Á C M L Á D E N N E K , BELG RAD
Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Beogvad, Studenaöka ul. 77.
Utlevélm izériák miatt itt töltöm kurta szabadságom. Sok minden
Olaszországra emlékeztet itt, mégis fájdalmasan érzem és nélkülözöm
az olasz tájak m egejtő buja varázsát. Husvét után hamarosan haza
térek.
Gondol ö n re és igaz barátsággal köszönti
Szplit, 1930. IV . 16.
Szent eleky
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F E K E T E L A J O S N A K , K ISPE ST
Drága Lajosom,
útlevél nehézségek miatt kurta szabadságomat a dalmát partokon töl
töttem, sokat vándoroltam, nyugtalanul kerestem valamit, egyre töb
bet a vágyott Olaszhonból, de csak sovány és rosszulsikerül utánza
tokat kaptam. Csendes, bő fájdalom búgott fel bennem, fájdalmasan
nélkülöztem a szép olasz tájak feledhetetlen varázsát.
Vándorlásaim, kereséseim, az egyre jobban daloló vágy üres,
fájdalmas napokat pergetett. Most, hogy itthon vagyok, úgy érzem,
hogy el sem voltam, élmények és emlékek nélkül tértem haza. Talán
ismered ezt a meddő, száraz hangulatot, amikor alkotni, cselekedni
szinte a lehetetlenséggel határos. Különben is azok a dolgok, amelyek
érdekelnek és égetnek, a mai világban tabuk, am elyek érintése életveszélyes. Egyedül kisebbségi regényemen toldozgatok, okvetlenül
készre akarom csinálni, bár magam sem tudom m iért? Megjelenéséről
beszélni sem lehet, legfeljebb ha emigrálnék. Ha sokáig tart ez a fulasztó depresszió, lehet, hogy erre is ráfanyalodom.
Zoltán barátunk is el akarja hagyni Jugoszláviát, előbb azonban
egy verseskönyvet akar megjelentetni. ír néha N ek ed ? M i itt mind
jobban elszakadunk egymástól, Draskóczyról semmit se tudok, K ris
tálynak felettes hatóságai tiltották meg a magyar írásit, Borka valami
remegést kapott a kezére, úgyhogy nem tud írni, Geiza bácsi eluta
zott, róla sem tudok közelebbit. Minden elalszik, mindenki elalszik,
a lelkek elalusznak. Eddig nem voltam éppen pesszimista, mindig
hittem, hogy a magyar írás, a magyar gondolat nem hal meg véglege
sen ezeken a határokon belül, de most már utolsókat pislákol a re
mény mécsese. Ú g y látszik menthetetlenül halálra vagyunk ítélve.
M i van Pesten? A N yugatot nem kapom többet. Megszűnt? M ó 
ricz nem ír, pedig megígérte, hogy lejön hozzánk egy-két napra,
örülök, hogy T e a mai áldatlan, áporodott viszonyok között nem-

csak állód a helyed, hanem fölfelé törtetsz. Olyan jó l esik ezt olvas
nom, jót hallani arról, akit annyira szeretek. N agyon várom már a
rádióban a hangodat. És örülnék, ha a Rólad, illetve szereplésedről írt
beszámolókat elküldenéd. ígérem, hogy pontosan visszaküldöm őket,
mint ahogy a Lantos magazin cikkével is teszem.
Egyre kapom a meghívásokat az összefogó m agyar munkára. A
Debreczeni Szemléék is végre felfigyeltek ránk, nemrég pedig Reinel
János irt Pozsonyból, hogy lapot alapít, amely a vajdasági írók mun
kásságára is számít. Minden ilyen felhívásnak persze az a refrénje,
hogyan lehetne a V . I. előfizetőit átmenteni az ő lapjuk számára.
M inthogy én már lekötöttem magam a Helikon mellé, nem vállalha
tom ezeket a tranzakciókat. T e hogy vagy ezekkel a lapokkal?
Sokszor köszönöm, hogy Kuncz Aladárnak elküldőtted az Isola
Bellát. A z t írja, hogy minden reménye amellett szól, hogy a regény
őszre megjelenik. Nekem azért lenne fontos, hogy mielőbb napvilágot
lásson, m ert a német kiadásra már minden előkészületet megtettem s
minden je l amellett szól, hogy a német Isola Bella megjelenése sokkal,
de sokkal simábban fog menni, mint a magyar.
M égegyszer ideírom, hogy írj, írj, írj. Hosszan, szívesen, szere
tettel. Legalább félannyi szeretettel, mint amennyivel én várom az
írásod.
Igaz, hűséges testvéred
Sztári Szivac, 1930. IV . 21.
Kornél
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L E S Z K O V Á C M L Á D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Beograd, Studenaéka 77.
N agyon kedves barátom,
nagyon köszönöm szíves levelét, Cvetkovnak m indjárt el is küldtem
a Raskáról szóló cikket. Egyben nagyon kérem, értesítsen arról, v á j
jon megkapta-e a1 N yugat húsvéti (ápr. 15.) számát, amelyben a
M adjarski Humor-ról szóló figyelőm megjelent. M óricz ugyanis meg-.,
ígérte, hogy önn ek is elküldeti a kérdéses számot, de közben én se
kaptam meg a Nyugait utolsó két számát. (Postánk nagyon hanyag,
szinte ellenszenvesen közömbös a magyar nyomdatermékekkel szem 
ben.) íg y könnyen megtörténhet, hogy ö n se kapta meg. Én már m eg
sürgettem az enyémet s ha ö n nem kapta volna kézhez a húsvéti szá
mot, úgy készséggel fogom azt önn ek elküldeni.
Italo Svevo regényét elolvastam s mondhatom m ély hatással vo lt
rám. Analizisében sok mélység és kegyetlenség van. Szeretném a
könyvet sok köszönettel visszaszármaztatni, csak arra kérem, írná meg
hová küldjem, Belgrádba vagy Zom borba?
Szeretettel köszönti igaz hű barátja
Sztári Szivac, május 2.

LE S ZK O V A C M LÁ D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Les'kovac Mladen knjizevnik
Beograd, Studenaéka 77.
Drága barátom,
levelét nagy örömmel olvastam és készséggel állok rendelkezésére
nagyszerű és felette rokonszenves terveinek keresztülvitele érdeké
ben. Én okvetlenül az első terve mellett lennék, a három-négy novella
terve mellett, mert M óric znak nincsen olyan 5— 6 íves kis regénye,
amely fordításra alkalmas lenne. A fordításra alkalmas M óricz regé
nyek (Isten háta mögött, Sárarany, Fáklya, Ú ri muri) mind 10— 12
ívesek, viszont az ép 5— 6 íves hosszabb elbeszélése (Házasság, P il
langó) nem alkalmas az átültetésre. Ezért úgy gondolnám, hogy leg
szebb, legértékesebb öt-hat íves kön yvet Ambrus, Karinthy (a ko
m oly Karinthy) Kosztolányi, M óricz, Szomory novelláiból lehetne
összeállítani, esetleg Jaczkó Olgát (Csehszlovákia) és Tamási Á ron t
(E rdély) is be lehetne venni a névsorba. Szerintem ők friss, eredeti
és nagy tehetségek, akik előbb kaphatnának helyet egy szűkébb anto
lógiában, mint sok pesti tárcaíró. M óricz mindenesetre megadja az
engedélyt a fordításra; ha inkább egy M óricz ¡kötet fordítása mellett
lenne (m ert a közönség szívesebben vesz egy teljes regényt, minit egy
kötet novellát) akkor nagyon szívesen írnék Móricznak ebben az ügy
ben. M óricz különben is megígérte, hogy lejön egy napra, amikor
talán ö n is eljöhetne Szivácra, hogy vele a fordítást megbeszélje. H a
azonban ez bármilyen okból nem lenne lehetséges, úgy mondom, én
írásban fogok mindent elintézni. H a az utóbbi terv mellett döntene,
akkor m indjárt küldenek néhány novelLáskötetet.
A mai postával elküldtem a N yugat húsvéti számát, de arra kell
kérnem, hogy azt küldené vissza nekem, tekintve, hogy csak ez az egy
példányom van belőle.
Igaz barátsággal és szeretettel
Sztári Szivac, 1930. V . 6.
Szent el eky
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LE S Z K O V A C M L Á D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Leskovac Mladen knjizevnik
Beograd, Studenaéka 77.
Nagyon kedves barátom,
mondanom se kell, hogy roppantul felháborított, hogy az én ajánlói?
tan feladott Nyugatom at se kapta meg. Utólagos reklamációmra G el
lert Oszkár közölte velem, hogy önn ek Pestről küldött egy példányt
a húsvéti számból. Szóval összesen három szám N yu gat veszett el a

postán: kettő, amit Pestről küldöttek Önnek és nekem és az én most
küldött és elveszett példányom. Igazán bosszantó ez a balkáni türel
metlenség, amivel egyes alkalmazottak a postán „honmenteni“ akar
nak. A z elveszett példányt persze megreklamálom, de előre tudom,
hogy minden eredmény nélkül.
M óricz jugoszláviai látogatása egyelőre nem időszerű, valószínű,
hogy csak június 20-ka után fog jönni, amikor aztán az ö n jövetelé
nek se lesz akadálya. Talán rá tudom venni M óriczot, hogy lemen
jünk egy estére Belgrádba, amikor aztán Tosóval s esetleg(?) V élykóval is együtt lehetünk.
M ár tervezgetem az új kötetet s szeretnék erről részletesebben
beszélni Önnel. M ert 11— 13 ívet szinte kár novellákkal teletölteni,
ilyen terjedelem re sok jó magyar regény kínálkozik, ami a közönség
számára is vonzóbb és hivogatóbb. N o de remélem, hogy adódik al
kalmunk erről még eleven szóval is beszélnünk.
A d d ig is sok szeretettel és barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1930 — V — 16

,
Szenteleky
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LE S Z K O V Á C M L Á D E N N E K , BELG RÁD
Gosp. Leskovac Maden knjizevnik
Beograd, Studenacka u. 77.
Kedves, jó barátom,
íeveiét megkaptam és sajnálom, hogy az a szerencsétlen Nyugat anynyi izgalmait okoz önnek. Itt mellékelem a reklamációm érkezett jelen
tést, am elyből az tűnik ki, h ogy a küldeményt május 10-én kézbesí
tették. íg y tehát alig hiszem, hogy valamit is el lehetne érni. Külön
ben sem tudom, hogy ebben az esetben hanyagságról vagy kom oly
honmentési dologról van-e szó. N ekem sajnos az utóbbiról kellem et
len tapasztalataim vannak. Egyre-másra kell reklamálnom az elma
radt külföldi lapokat, ahonnan mindig azt a sztereotip választ kapom,
hogy a hiányzó példányt pontosan elküldték. Szinte restellem ezt a
sok reklamálást, mert mégis csak furcsa színbe tűnik a mi postánk,
ahol a nemzeti munkások szeszélyesen és műveletlenül felülvizsgálják
olvasmányainkat. Mégis, félre tettem szégyenkezésemet és ismét ír
tam Gellért Oszkárnak, hogy küldessen egy ápr. 15-i N yugatot az ö n
számára. Hátha csoda-történik és ö n mégis csak megkapja a várvavárt szám ot?! Én mindig hiszem, h ogy a honmentőknek ez a szomorú
típusa nagyon kevésszámú s ezért mégsem lehet mindenütt jelen.
Ezek a műveltség, horizont és humanitás nélküli emberek csak a fel
színen úsznak, alattuk a víz tiszta és mocsoktaian. S a mának sok

bosszantó, sőt elkeserítő jelenségére ez a m ély 'hitem talán az egye
düli vigasztalás. Ezért kérem ön t, drága barátom, hagyja el az igaz
ságkereséssel járó izgalmakat, azt az elsikkasztott számot már úgy
sem kaphatja meg....
M eleg kézszorítással
Sztári Szivac, 1930 — V — 24.

igaz barátja
Szenteleky
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FE K E TE L A J O S N A K , KISPE S T
Drága Lajosom,
sokára válaszolok csak leveledre, valami bizonyosat és lelkesítőt sze
rettem volna borítékba zárni, azért vártam, de sajnos mindmáig
semmi sem történt. A rró l van ugyanis szó, hogy június 11, 12. és
13-án tartja évi összejövetelét és megbeszélését az Erdélyi Helikon,
amelyre úgy Kuncz Aladár, mint Kem ény János báró meghívott.
Mondanom sem kell, hogy milyen mélységes öröm m el fogadtam ezt
a meghívást, igazán nagy szükségem lenne egy kis hitre, kedvre, bizakodós munkavágyra s vajon hol találnám ezt m eg szebben, tisz
tábban, őszintébben, mint Marosvécsen? Sajnos elmozdulásom rop
pant körülményes, ma már 23-ika van és szabadságkérvényem még
nem jött vissza. H ol van az útlevél?! íg y nagyon bizonytalan még
erdélyi utam, de azért bízom abban, hogy az utolsó napokban mégis
csak kedvezőre fordul a dolog és mégis csak eljutok Marosvécsre.
N agyon szeretnék ott lenni.
Mindezt főleg azért írom, mert említetted, hogy T e is szeretnél
Erdélybe jönni. V a g y talán Marosvécsre készülsz? Ó, milyen hatvá
nyozott lenne az örömöm, ha ott találnálak, ha végre ismét m egölel
hetnélek! A szlovenszkói terv sehogyan se realizálható. Hosszabb
szabadságot nem kaphatok, a rövid 3— 4 napos szabadságot is agyon
kell indokolnom s még így is nehezen és lassan megy. Lehet, hogy
augusztusban G enfbe megyek egy kongresszusra, talán erre adnak
szabadságot és útlevelet, azonkívül anyagilag sem jelent nagy áldo
zatot ez az út. Közigazgatásunk azonban o ly lomha és nehézkes,
az emberek annyira sovének, gyanakvók és rosszindulatúak, hogy
nem bízom szerény kis terveim megvalósításában.
A N yu gatot már rendesen 'kapom, sőt honoráriumot is kaptam
azért a kis figyelőért, amit Leszkovác Magyarszki Humor című anto
lógiájáról írtam. Igazán megható Zsiga bácsi pontossága. Általában
úgy látom, hogy Móriczban sok a jóindulat, a nemes akarat, de talán
túl sokat akar, koncentrációs terve roppant széles alapú s talán épen
ezért az alapon túl sohasem emelkedik. A z ő nagy, átfogó elgondolá
suk valami kisérleti ültetvényes, jardin d’acclimation lesz, de nem
dús, szagos virágoskert. Mégis, ha T e is azt látod, h ogy M óricz szán-

déka tiszta, ne legyél makacs és hajthatatlan, talán Mécs Laci sem
marad az. Reinel Magyar Minervájában hát ismét ¡találkoztunk! Ez a
vékony kis füzet olyannak tűnik, mint a Vajdasági írás m egfogyott
árnyéka. M ilyen sovány! M ilyen üres! M iért nincs Figyelője és kit
érdekel N o b ile meg az orosz zene lexikonja? Versem alól kihagyta
a helymeghatározást. Versem et ugyanis Szplitben írtam, az olvasó
valószínűleg azt hiszi majd, h ogy Szivacon is van tenger és sirály.
Ilyen Reinel-féle kísérletek nemcsak feleslegesek, de károsak is. M ert
olyan nagy szegénységet mutat, .ami a valóságban nincsen. A z t hiszem
magában Szlovemszkóban akadna annyi „tollforgató“ (emlékszetl-e e k i
fejezés körüli keserű vitánkra?), hogy egy havi ötives szemle, szé
pen, érdekesen összeállított és súlyosabb írásoktól duzzadó szem le
megjelenhessen. Igazán nem hittem volna, hogy ilyen gyenge legény
ez a Reinel Jancsi.
N agyon szeretnék eleget tenni felszólításodnak és írni minden
ről, de nem akarok megint keserű napot okozni levelemmel. Elégedj
meg azzal az általános szólásmóddal, hogy minden rosszul megy. M i
nek írjak részleteket, apró, olykor talán lényegtelen, de mégis csak
fájó tövisszúrásokról, amelyek nap-nap után felseb zik igazságérzé
sünket, nyelvünk, kultúránk mélységes szeretetét?
Legközelebb azonban ne legyél lusta, küldj él valamit T őled vagy
Rólad. Hiszen tudod, m ilyen szom jas szeretettel várom a hírt és a
gondolatot a T e házad tájáról.
Ha Erdélybe megyek, sürgősen értesíteni foglak.
Igaz szeretettel és vágyakozással
Sztári Szivac, 1930 — V — 25.

hű barátod
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FE K E TE L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága Lajosom,
nem akartam N ek ed panaszokat küldeni, hiszen tudom, hogy fekete
kenyeredre nem kell ürömöt csöppentem, most mégis kurtán és kese
rűen el kell mondanom, h ogy rettenetes az élet. írtam, hogy Erdélybe
készültem, a Helikon ezévi tanácskozására. Csak Romániába kértem
útlevelet és csak három napra szabadságot, mégis, utolsó napon dob
ták vissza- kérvényem et. U g v látszik megszimatoltak valamit, va gy
csak egyszerű rosszakarat és m élyebb gyökerek nélkül? Szóval m egint
itthon maradtam. Olaszországba nem mehetek, Romániába nem me
hetek, Pestről még álmodni sem szabad. Panaszkodnom sem szabad,
beszélnem sem szabad, lassan a teljes és tökéletes intemáltság korlátai keretezik be sápadt életemet. Ide vagyok cövekelve, mint útszéli
feszület, amely groteszk, grimászos arccal emeli sovány, bütykös kar
ját az ég felé. Pedig az én sorsom még jobb az átlagosnál, a félm illió

magyar sorsánál, amely a nyomor és analfabétizmus ugarába van cövekelve. A z t hiszem Európában az olaszországi kisebbségek mellett
mi vagyunk a lég v í g aszta lanabb sorsban. M ióta T e elmentél, talán
tízszeresen, talán húszszorosán romlottak a viszonyaink s nemsokára
megérjük azt is, hogy rendeletileg eltiltják a magyar szót, a magyar
gondolatot. Legkényelmesebb persze az lenne: elmenekülni s itthagyná
ezt a fojtó, facsaró levegőt, de így nem lehet megáldani egy kisebbség
életét és jövőjét. H a mást nem is, de ha pulzusán tartom a kezemet,
az is valami, több annál a rettenetes semminél, ami sok ,,politikus“ ,
„kultúrember“ , sőt „m agyar ember“ programja és munkája.
Bocsáss meg ezért a keserű bevezetésért, de ez is felbuggyan
az emberből, nem lehet örökkön fo jtv a tartani. Egyáltalában nem
lehet különválasztani az írástól, az alkotástól. Épen Juhász Géza k ri
tikájában kell ismét olvasnom azt a hibás, ma már mindenképen ide
jét múlt világszemléletet, amely különválasztja az életet a művészet
től, az alkotást a mii jő tői, Fekete Lajost a déli m agyarok sötét leve
gőjétől. Ma már nem lehet és semmiképen se szabad ilyen laborató
riumi esztétizálást űzni és abszolút mércéket felállítani a fojtogatós,
vigasztalan sorsban élő kisebbségek művészi megnyilvánulásainál.
Ugylátszik Juhász G éza — akit különben értékes, jószemű kritikus
nak ismerek — sohasem próbálta elképzelni egy kisebbségi író életét,
görnyedt lelkét, magárahagyottságát, az új csapáson járók félszegségét. Nánay Béla sokkal megértőbb, melegebb, ha m indjárt nem ment
bizonyos tanáros kicsinyességektől.
Verseid nagyon tetszettek. Különösen megkapott a 365 és a V i 
harmadarak című. Ezekben hangod tisztább, nyugodtabb, szavaiddal,
szenvedélyeiddel szinte ökonomikusabban bánsz. Mindam ellett az át
élés frissesége semmit sem veszít a higgadtabb vonalvezetésben. F i
nom színekben pompázik az őszi őrszem. Tiszta csöppek, amelyben
egy viliág szomorúsága is elfér s a N a g y élet kicsi mása, meg a Dal a
két folyó között. Szép, igaz gyöngyszem ek ezek, m elyeket az ember
sokáig forgat a kezében.
Kíváncsian várom s lesem a N yugattal történő megbékélésed.
N agyon szeretném, ha valóra válna.
írásaidat szeretettel és pontosan visszaküldöm. Pontosságomért
remélhetőleg legközelebb megint kapok verseket és más érdekes,
Rólad szóló írásokat.
N agyon szeret és régi ragaszkodással ölel
Sztári Szivac, 1930 — V I — 14

hű testvéred
Kornél

Postabélyegző Subotica, 16. V I. 30. 19.
Fekete Lajos író urnák
Kispest, Battyányi-ut 150.
Most, amikor már elküldtem leveledet, olvasom a rádióműsor
ban, hogy szerdán este beszélsz a mikrofon előtt. Csak azt akarom
mondani, hogy türelmetlen öröm m el várom a hangodat, ujjongva gon
dolok arra, hogy itt a szobámban fogsz beszélni. Szóval szerdán este
mindenképen rádióm m ellett leszek és ott leszünk valamennyien,
akik szeretünk, várunk, becsülünk.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1930 — V I — 15.
K ornél
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FEK ETE L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága, jó Lajosom,
nemrég Becskereken jártam, ahol Borsodi bevitt egy udvarba, valami
rokoni boltba, ahol gyanútlanul lekaptak bennünket. Illetve csak én
voltam gyanútlan, mert Borsodi beavatta a fényképező hölgyeket a
».meglepetésébe. M ikor már minden megtörtént, nekem is bevallotta
a csapdát, amelybe beleestem. Egy emléket akart becskereki együttlétünkről. íg y született meg a mellékelt kép, amelyet szeretettel, ra
gaszkodással küldünk meg N eked, akiről annyit beszéltünk ott Becskereken. M egegyeztünk abban, hogy a három poéta közül minden
esetre T éged illet az első pálma, a T e hangod és a T e mondanivalód
volt a legemberibb. Köszönjük N ek ed azt a pár meghitt és ünnepé
lyes, megrázó és szépséges percet. Minden ismerősöd a rádiónál ült
aznap este. Marton A n d or barátunk különösen sokat beszélt Rólad,
ismét közöttünk voltál ott, Borsodiék kis, ripszes szalonjában és hogy
olyan jól éreztem magam Becskereken, annak talán megint az vo lt
az oka, hogy T e is ott voltál...
Egyébként Becskereken kísérleteznek valamivel-. A Bánáti M a 
gyar Közm űvelődési Egyesület szabályait ugyanis a diktatúra is jó v á 
hagyta, szóval ez a társulat működhet, tagokat gyűjthet. Juhász ebbe
az egyesületbe szeretné összetömöríteni az egész magyar társadal
mat. Ha ezer tagot gyűjtene, akkor az egyesület egy havi értesítőt is
kiadna tagjainak, amelyben a tiszta irodalom is helyet kapna az eg y e
sületi híreken kívül. Tekintve a mai rettenetes elnyomást, nem bízom
Juhász akciójának sikerében, mégis jó l esett hallani, hogy Becskere
ken terveznek, akarnak valamit az emberek. M ert másutt sehol. M ég
álmodni se mernek, vagy tán nem is tudnak.

A Nyugatban megjelent verseid nagyszerűek. M ennyi erő, me
részség és mélység szakad fel belőlük! Köszönöm őket, nagy élmény
voltak számomra.
Magamról nem sokat írhatok. Itt-ott kibuggyan belőlem egy vers,
de nyilványosságra egyik se való. Szabadságom nincs, útlevél nincs s
a vágyak betegen burjánoznak a lelkemen. Nosztalgiám már néha a
téboly határát súrolja. M eddig tart ez még így és merre visz a mene
külés útja?
ö le l hűséggel és szeretettel
Sztári Szivac, 1930 — V I I — 13.
K ornél
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FE K ETE L A J O S N A K , KISPE S T
Drága, jó Lajosom,
bocsáss meg nekem fanyar és rosszkedvet okozó írásaimért, igazán
röstel'lem, hogy fáradt, hajszás napjaidat az én soraim teszik árnyé
kossá, felhőssé, feketévé. Jól tudom, milyen nyűgös az az ember, aki
az élet árnyékait támasztja fel és teregeti szét maga körül, magam
is azokhoz vonzódom , akiktől erőt, derűt, tiszta, tündöklő hitet ka
pok. Ha kérlelhetetlenül őszinte vagyok önmagamhoz, akkor veszem
csak észre, mennyi bennem a hit, a bizakodás eg y tisztább holnap
ban, az igazibb, tökéletesebb emberben. D e ha N ek ed írok és az itteni
jelemről akarok beszámolót küldeni, akkor elcsuklik, elifúlad ez a hit!
Bocsáss meg ezért a gyengeségemért. N agyon szeretném, ha erős
nek, hitesnek, lankadatlannak ismernél meg minden külső depresszió
és belső válság ellenére, szeretném ha fényt, szelid derűt, sápadt
mosolygást küldhetnék Neked, drága jó társam és testvérem. És én
bízom benne, hogy ez nem is lesz olyan messze.
Verseidet nagyon köszönöm, íg y mindig olyan k özel vagy hoz
zám, olyan tisztán látom nagy, nemes lelkedet. Különösen köszönöm
a Mint a porszem a szélfuvásban címűt, amelyet tárcámba tettem és
ha testvéreimhez visz az utam, akkor megmutatom N ekik. N agyon
megmarkolt ez a versed, mert nagyon meghatott, hogy még mindig
és ennyire velünk érzel, akik csillagtakn éjben járunk. Ó, m ilyen jó
lenne, ha T e itt lehetnél, ha velünk bolyonghatnál ebben a rettenetes
éjszakában! Erősebbek lennénk, keményebbek lennénk, V eled len
nénk! Hitünk és öntudatunk nem csuklana össze, nem veszítenénk el
önmagunkat. D e többi verseid is felredőzték telkemet, úgy látszik
minden sorodra érzékenyen reagálok, mint valami szeizmográf. Külö
nösen a Férfikor és a Hiába kém lelek egeit címűek tarajozták fel tartósabban a lelkemet. A z első kivételével a többieket egyidejűleg el
küldöm Tománnak.
Juhász könyvével nagy öröm et okoztál nekem. Rég nem olvastam

el könyvet ilyen mohón, ennyi hevüids izgalommal. N agyon érdekes
és eleven könyvnek tartom, m ely okvetlenül viszi magával olvasóját.
A kisebbségi irodalmiakat határozottan hiányosan tárgyalja, indoko
latlanul hosszasan beszél egyesekről, viszont keveset foglalkozik a
Trianon után előállott általános irodalmi jelenségekkel, az utódálla
mok magyar irodalom politikájával és a kisebbségi lélek feltörésével
a regionális magyar irodalmakban. M indezt persze szívesen m egír
nám, éppen ezért a könyvet még egy-két napig magamnál tartanám.
Beszámolómat okvetlenül elküldöm Neked.
Helikonékkal eddig tisztán elvi megállapodásom van a kiadást
illetőleg. Én itt elhelyezek vagy 300 példányt, ők pedig azt csinálnak
a többi példánnyal, ami éppen nekik a legmegfelelőbb. Kuncz A lad ár
megígérte, hogy erről az ügyről hamarosan írni fog, ha tehát valami
biztosat tudok, úgy mindenesetre közlöm V eled megállapodásunkat.
N agyon szeretném mindezt személyesen elintézni, de sajnos egyre
fogy a reményem, hogy borzalmasnak tűnő internáltságomből kime
nekülhessek. Se szabadság, se útlevél.
Jól esik olvasnom meglátásaidat a pesti irodalm i dzsungelben.
Talán az a csúnya tülekedés még rettenetesebb lenne számomra,
mint ez a fojtogatós depresszió. M óricz Zsiga épen leveleddel e g y 
idejűleg írt és beszámolót kért az itteni irodalm i életről. A cikk már
készen is van, ha megjelenik, írd meg véleményedet.
Ha megint írsz, írjál megint ilyen bőven, szépen, buzogósan. L e 
veled csorgós fénye még most is telkemen mosolyog.
N a g y szeretettel és ragaszkodással ölel
Sztári Szivac, 1930 augusztus 7-én

testvéred
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Drága Barátom,
az Erdélyi Helikon iánkétjén a T e cikked is megjelent, még pedig a
januári számban. A márciusi számban közölték cikkemet az itteni ma
gyar irodalom elmúlt esztendejéről. H a írsz Kuncz Aladárnak, akkor
talán ezt a számot is elkérhetnéd tőle. A H elikon címe: Cluj, Strada
Bratianu 22. I.
Én is szeretnék veled egyszer hosszasabban beszélgetni, sok pa
naszkodni és kérdezni valóm lenne. A múltkor ugyan Ú jvidéken já r
tam, de alig egy órát töltöttem ott apró szaladgálni valókkal s aztán
autón ismét vissza. M i van a versköteteddel? És mi történt a Képes
Vasárnappal?
Igaz szeretettel ölel és gondol rád

C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
itt mellékelem Kuncz Aladár levelét, amely szerint a Helikon jugo
szláviai kolportázsa elvben már megtörtént. M ost persze a legnehe
zebb munka következik: a beszervezés. Egyelőre arra a kérdésre kel
lene hozzávetőlegesen pontos feleletet küldeni, hogy mennyi előfize
tőre számíthatnánk a jelen körülmények között? Talán neked még
megvannak a Vajdasági írás előfizetői, esetleg átnéznéd a Képes V a 
sárnap kartotékáit s adhatsz valami reális választ, erre a kérdésre.
N agyon kérlek, legyél a Helikon segítségére a beszervezést illetőleg,
e z a rokonszenves társaság, de különösen Kuncz A ladár nagy, ne
mes, széleshorizontú koncepciója minden támogatásunkat, sőt lelkes
ségünket is megérdemli.
Ezenkívül mint a Helikon jugoszláviai szerkesztője, kéziratot ké
rek tőled. Főleg verseket és figyelőket. Kuncz szeretné, ha állandóan
vizsgálnánk a többségi irodalmak szellemét, azok törekvéseit, hol és
m iért kapcsolódnak be a magyar irodalomba, vagy m iért ellentétesek
a tendenciák. H a .ilyen témákhoz éppen nem lenne kedved, talán egy
szerű beszámoló formájában lehetne egy figyelőt az újabb szerb iro
dalmi eseményekről írni. Mindenesetre írj arról, ami legközelebb áll
szivedhez. A Helikon nyilvánossága széles és sokrétű, amellett a le-gegyetemesebb magyar szemle, ezért talán a legalkalmasabb dobogója
mondanivalóinknak.
Válaszodat várja és kéri ölelő barátod
Sztári Szivac, 1930. augusztus 11-én
K ornél
U . i. Kuncz levelét alkalomadtán visszakérem.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Drága Zoltán,
nagyon jólesett olvasni lelkes tenniakarásodat, noha a Helikon ügye
mégsem lehet annyira a mi szívügyünk, mint az írásé volt, mégis ez
is sokkal több lesz a semminél. N em tudom, a H elikon ügye milyen
fórumokon m egy keresztül, ezért fogalmam sincs, hogy Belgrádban
kinél kellene az ügyet megsürgetni. Talán Kuncz Aladártól kellene
bővebb inform ációt kérni ebben az ügyben. Ú g y látom, hogy ők még
nem döntöittek a legfőbb kérdésekben: a címben, az előfizetési d íj
ban, a kiállításban, stb. M ielőtt ezeket nem tudjuk, korainak találnám
a propagandát és a beszervezés elkezdését.
Állandóan itthon vágyók, így vasárnap is 9 nagyon örülnék, ha

egyszer kijönnél, (hogy nemcsak a Helikonról, de más dolgokról is el
beszélgessünk. Mégis kérlek, jöveteledet egy lapon jelezzed, hogy
profán dolgaim at kissé elrendezzem arra a napra.
Szeretettel és igaz barátsággal ölel
Sztári Szivac, 1930. szeptember 9.

K ornél

178
DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U JV E R B A S Z
Kedves uram,
érdeklődő soraira sajnos nem tudok pontos választ küldeni, m ivel a
Naplónak magam se vagyok rendes és figyelmes olvasója. A z t tudom,
hogy a novellapályázat első alkalommal szégyenletes eredménnyel
végződött: talán tíz novella érkezett be, de oly silányak voltak, hogy
mindössze kettőt lehetett csak leközölni. Ezért meghosszabbították
a pályázatot, ha jól tudom novem ber elsejéig. Véleményeim szerint ok
vetlenül pályázzon, az ö n esélyei mindnesetre nagyok lesznek. Jómamagam a N aplóval nem vagyok meghitt viszonyban, de ha kívánja,
nagyon szívesen írnék Debreezeninek, esetleg én küldeném el az ö n
dolgait neki néhány ajánló sor kisé rétében. Sajnos a N apló úgylátszik
teljesen szakít az irodalommal, a melléklet az utolsó hetekben csupa
riportázs, ollózott innen-onnan. Most, hogy a Vajdasági írás m eg
szűnt, ő is megszűnt „irodalm i fórum“ lenni, úgylát szik az irodalmi
ambíciók csak addig tartottak, amíg az írást meg nem fojtották.
N em rég szó vo lt arról, hogy a Reggeli Ú jság minden vasárnap
négy-öt oldalt adna Irodalom címen s ezt a rovatot én vezetném. N em
tudom valóra válhat-e ez a gondolat? Egyelőre többet várok az Er
délyi H elikon vajdasági terjesztésétől és népszerűsítésétől. Á llítólag
hamarosan m egjön a kolportázs-jog s akkor talán ismét komolyabb,
elevenebb irodalmi életet élhet a vajdasági irodalom.
Mellékélem a nálam lévő kéziratait három vers kivételével, ame
lyeket az Erdélyi Helikonnak szántam ( A híd alatt, Nyom talan mú
lások, Szavak estéje). Szeretném, ha elfogadná a múltkori keresztségben nyert nevét: Késmárki K árolyt. Különösen a Helikonba szeret
ném, ha friss és jóhangzású pseudonymmal küldhetném dolgait.
Őszinte tisztelettel
Sztári Szivac, 1930 szeptember 30.
Szent el eky
A „D om btetőről“ című verset
is magamnál tartottam.

DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
N agyon kedves uram,
küldeményét megkaptam, új írásai nagyon tetszettek, finom, sajátos,
sötétszínű alkotások, szinte kár lenne őket egy napilap tülekedés,
szenzációrakétás cikkei közé eltemetni. A z Írásokat m ég nem küldöt
tem el Debrec zeninek, mert úgy értesültem, hogy a Naplónál nagy
személyi-, és irányváltozások vannak küszöbön. Legjobb szeretném
személyesen elvinni az ö n dolgait s csak abban az esetben otthagyni,
ha garanciát kapok azok leközléséről. Szeretném egyébként, ha plein
poiuvoirt kapnék ö n től nálam lévő írásait illetőleg, talán M agyaror
szágon is el tudnék helyezni egyet-kettőt belőlük. V ersei az Erdélyi
Helikonban fognak jönni.
,
M égegyszer a pseudonym kérdése! N agyon szeretném, ha nem
ragaszkodna a Fuimus névhez, mert ennek öreges, tubákos íze nem
csak az olvasókat, hanem a szerkesztőket is elriasztja írásainak elol
vasásától. Talán maradjunk a már egyszer kiválasztott Késmárki K á 
roly névnél. Esetleg keressen másikat, de búcsúzzon el a Fuimustól.
H a Szabadkán jártam, értesíteni fogom utam eredményéről,
őszinte tiszteletét küldi
Sztári Szivac, 1930 okt. 15.
Szenieleky K o m é l

180
FE K ETE L A J O S N A K , K ISPE S T
Drága Lajosom,
nagyon nyugtalanít a hallgatásod, már sok mindenre kell gonnolnom,.
mikor némaságodat magyarázom. Betegség, neheztelés, bénító dep
resszió? Talán írtál is, de a jugoszláv posta nem tartotta fontosnak
leveled kézbesítését, vagy az én levelem kallódott el sovén és gonosz
kezeken? Ó, küldjél egy kis bizonyosságot.
N em akarok fanyar sorokat küldeni, különben se írhatnék sokkal
bővebben az itteni irodalmi viszonyokról, mint ahogyan a Nyugatban
megjelent beszámolómban tettem. Valam i m ozgolódás azonban mégis
csak van, ez alkalommal Sziráky h ívott össze néhányunkat szombat
estére, hogy beszéljünk erről a rettenetes zsibbadásról és annak le
küzdéséről, hogy némi munkakedvet és tenniakarást csöpögi essünk
fáradt és szikkadt lelkűnkbe, összejövetelünk jelentéktelennek lát
szik, de néha épen ilyen jelentéktelenségekből születnek a nagy gon
dolatok s a váratlan megvalósulások. A N apló egyébként teljesen
száműzi az irodalmat, ezért íróink minden fórum nélkül maradnak.
A múltkor — hosszas unszolásra — egy kis lírai írást küldtem a N a p 
lónak, amelyben arról sírtam és írtam, hogy m ilyen jó volna elmene

külni ebből a világból egy szebb, tisztább, emberibb életbe. A z ügyész
elkobozta cikkemet és megindította annak szerzője ellen az eljárást,
őszintén mondom, hogy nagyon örülök ennek a fordulatnak, végre
megmondhatom véleményemet a bíróság előtt rettenetes helyzetünk
ről, m elyet a rövidlátó, ostoba és gonosz nacionalizmus még rettene
tesebbé tesz.
öröm m el közölhetem, hogy egyik novellámat a Monde, Barbusse
lapja is elfogadta közlésre. A novella (Fantóm a cím e) a Nyugat veLamelyik közeli számában fog megjelenni s arról a jövendő Párizsról
szól, am elyet teljesen elnémított a gáztámadás, ötm illió hulla hallgat
és bűzlik ebben a novellában és Párizsban egyedül a Szajna él és m o
zog. A z t hiszem, meg leszel elégedve ezzel az írással.
D e most ismételten kérlek a régi ragaszkodással és szeretettel:
írjál! N e hagyj ilyen tépelődő bizonytalanságban.
Júlia asszonynak kézcsókom és tiszteletem.
Téged nagy szeretettel ölel hű testvéred
Sztári Szivac, 1930 — X — 22
Kornél
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B A L Á Z S G. Á R P Á D N A K , P A L IC S F Ü R D Ő
N agyon kedves uram,
az albumot megkaptam, igazán tiszta és nagy öröm öt okozott vele.
N agyon szép. Féltem, hogy a csak egyszínben történő és a balkáni
hanyagsággal reprodukált képek sokat veszítenek szépségükből s e z
ért kellemesen lepett meg a reprodukciók tisztasága, a vonalak és
árnyalatok szokatlanul széles skálájú valeurje. Csak lenne mennél
több ilyen lelkes értékelője az illusztrációknak!
Szeretném, ha egy albumot az Erdélyi Helikonnak juttatna, mert
ott biztosan komolyan foglalkoznának vele. A napokban írok Kuncz
Aladárnak, a Helikon szerkesztőjének és kérni fogom, hogy írjanak
az albumról, esetleg reprodukáljanak egy-két illusztrációt a kritika
keretében. A z Erdélyi Helikon címe: Cluj, Strada Bratianiu 22. I.
Szeretettel köszönti készséges híve:
Sztári Szivac, 1930. XI. 4.
Szenteleky K orn él
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
N agyon kedves barátom,
úgy látszik a padeji postával van baj, hogy ö n a külföldi folyóirato
kat nem kapja rendesen, vagy talán az elosztó helyen (Z en ta?) van
valamilyen honvédő postás, aki abban a hiszemben van, hogy Jugo

szlávia alapjai rendülnek meg, ha a magyarnyelvű és magyarcímzésű
nyomtatványokat a címzettnek kézbesítik. Ezek az apró, mindenna
pos tűszurások a kisebbségi sors elengedhetetlen velejárói. A postára
egyelőre nem panaszkodhatom, de más hatóságokra annál keserűbben.
A z Erdélyi Helikon eddig nekem csak egyszer küldött honoráriu
mot, egy belgrádi bank útján ezt is csak jó néhány hét múlva. U tóbb
megjelent írásaimért (szeptember, október) még nem kaptam pénzt.
D e azért nem tartom elveszettnek a lejeket, ha mindjárt lassan is
jönnek.
A napokban Koráni dr.-tól az újvidéki plébánostól és a Reggeli
Ú jság intéző bizottságának egyik nagyon rokonszenves tagjától kap
tam nagyon meleghangú levelet, amelyben a Reggeli irodalmi rovatá
nak ügyében kéri tanácsomat, javaslatom és jóindulatomait. Valam e
lyik napon fel fogom keresni s talán meg tudunk egyezni egy olyan
irodalmi rovatban, m elyet én szerkesztenék minden más oldalról jö v ő
beleszólás és nyomás nélkül az Írások rendes honorálása mellett.
A z t talán hallotta, hogy az ügyész kitiltott a N ap ló hasábjairól.
Ugyanis csak ezzel a feltétellel egyezett bele abba, hogy az én ^államellenes“ (? ) cikkemet egy másik cikkel pótolják s íg y a N apló vasár
napi száma mégsem lett elkobozva, ha az én nevemmel többé nem
találkozik. Talán mondanom se kell, hogy cikkemben semmi „állam 
ellenes“ tendencia sem volt, hanem csak arról írtam, hogy jó lenne
elmenekülni a mából és a mai világból. Talán az újvidéki ügyész kissé
értelmesebb és szabadelvűbb lesz, már amennyire hivatása megengedi.
A z októberi Helikont ma postára teszem, de nagyon kérem,
küldje vissza, ha kiolvasta. És ne csüggedjen, ne kókadjon el a min
dennap sok apró gonoszságain. H a f áradtak is vagyunk, csüggednünk
nem szabad, hinnünk kell, hogy hitünk: a megértés, a béke, a szeretet,
az Okosság — egyszer mégis csak uralomra jut.
Szeretettel szorítja kókadó kezét hűséges társa és barátja
Sztári Szivac, 1930. X I. 14.
Szenteleky K orn él
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
N agyon kedves uram,
sikerült megegyeznünk a Reggeli Újsággal az irodalmi rovatot illető
leg. A rovat minden két hétben jelenik meg 6— 8 oldalon egyedül az
én szerkesztésemben. Minden írás honorálva lesz! M ár a karácsonyi
szám irodalmi m ellékletét is én szerkesztem s ezért kérek mielőbb
kéziratot ö n tő l: novellát, cikket, figyelőt, kell-e mondanom, hogy
mindent hálásan és örömmel veszek
M ielőbbi válaszát várja készséges híve
Sztári Szivac, 1930. X II. 9.

Drága barátom,
nagyon köszönöm szép kéziratát és kérem a jövőben is támogatásátÚ jévtő l kezd ve minden második héten fog megjelenni a melléklet „ A
mi irodalmunk“ címen és én szeretném ezt is o ly nívóra emelni, mint
a Vajdasági írást. Ehhez a munkához elsősorban az ö n támogatását
kérem. Minden írását örömmel fogom venni: novella, vitázó, bíráló
írás egyaránt becses lesz nekem, ha ö n küldi. Ismétlem, minden e
rovatban közölt írás honorálva lesz. Eleinte szerényebben, mert egyegy számra csak 1000 dinár van előirányozva, no de remélem, hogy
ezt az összeget fel fogom javítani. A zé rt se fog az intézőbizottság
prüszkölni, ha száz-kétszáz dinárral átlépem a m egszabott összeget,
s akkor már egy novellát, egy cikket 100 dinárral is lehetne díjazni.
A karácsonyi melléklet szerkesztéséhez már nem volt elég időm,
ezért nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. M égis kérem írja meg;
őszinte vélem ényét erről a számról, főleg arra mutatna rá, ami önn ek
hiányzik. Kritikáját époly szívesen veszem, mint ötleteit és terveit.
N em adná oda a Helikonban megjelent Puskin recenzióját a M i
Irodalmunk számára?
Sok szeretettel és barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1930. december 23.
Szenteleky
185
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Drága barátom,
nagyon bosszantott ez a mostani influenza, amely o ly komisz volt,,
hogy még az ágyba is nyom ott éppen akkor, amikor utazásomat ter
veztem. Pedig sok mindent szerettem volna megbeszélni veled, apródolgokat, de azért mégsem lényegtelenségeket. N o dp most már jo b 
ban vagyok, ezért hiszem, hogy nemsokára útrakelhetek.
Több kérésem lenne, az áttekinthetőség kedvéért megszámozom
őket.
1. K érek 4— 5 példányt sürgősen az utolsó, 3. számú M. I.-ból.
2. L égy o ly jó, kivonatold a Sztáribecseji Járás cikkét és tedd
közzé az Irodalm i Hírekben
3. Vélem ényem szerint a Centrifugálos szó nem hangzik furcsán,
Jendrassik tanárunk így tartotta előadását: normálos állapot bronhiálos légzés, manualos beidegződés, pulmonálos vérzés,‘stb. Sokat hallgat
tam őt, sokra értékeltem őt s ezért elfogadtam nyelvészeti újításait
is, amit úgy tudom, a hivatalos nyelvészek is jóváhagytak. M indez
azonban ne befolyásoljon, én semmiesetre sem ragaszkodom az oshoz, hiszen a latin is már polgárjogot nyert a magyar nyelvben.

4. A honoráriumok ¡kiutalását ne felejtsd el megsürgetni.
Mellékelem a «tükröt és holnap küldöm a híreket meg az üzenete
ket. A z t hiszem, ez «alkalommal nem fogsz panaszkodni, hogy kevés
az anyag. H a túlsók lenne, hagyj «ki néhány verset, esetleg A mese
mondó c. novellát. A Figyelőt, a híreket s az üzeneteket okvetlenül
hozd le.
Szeretettel ölel
Sztár! Szivac, 1931. I. 2.
K ornél
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FE K E TE L A J O S N A K , K ISPE S T
Drága jó Lajosom,
nagyon köszönöm meleg kézszorításodat az új esztendő küszöbén és
én is szeretném, ha az új évvel új, teljesebb, elviselhetőbb élet k ö 
szöntene Rád. Minden kezdet: ígéret, bizakodás és bizony innen, az
elindulás pirkadatából szép dolog megálmodni az új idődarab tartalmi
lehetőségeit. Kissé optimista vagyok.
Talán megkaptad a Reggeli karácsonyi számát s láthattad a nagy
újságot, hogy én csinálom az újság irodalm i mellékletét. Ez a m ellék
let természetesen teljesen független lesz a főlaptól és minden írást,
am ely benne m egjelenik, a lap honorálná fog. N agyon szeretnék érde
mes munkát végezni, valami nívót elérni s talán nem is lesz elérhe
tetlen a vágyam. Mindenesetre kérem a T e támogatásodat, keressél
fel bennünket verseiddel, esetleg kritikai írásaiddal. Keli-e monda
nom, hogy minden írásod öröm és élvezet nemcsak nekem, de a lap
minden hites tisztább szívű olvasójának.
N a g y öröm öt okoztál a rádióban elmondott verseiddel. M ély me
leg hangod telezúgta a szobát, kint borús, ködös délután borongott,
a szent este arcáról könnyek és gondok lógtak, mint tépett csüggedt
zászlók és T e beszéltél, duruzsoltál, átöleltél és megmarkoltad a lel
kem. Köszönöm N eked.
Olvastad Hevesi András cikkét a Helikonban s az én válaszomat
a Reggeli karácsonyi mellékletében? Tájékozatlanságom furcsa és k o 
mikus helyzetbe sodort s ezért nagyon kérlek, legközelebb, ha valami
írásaimmal kapcsolatban a pesti sajtóban megjelenne, küldd el nekem,
mert nekem nincs módomban figyelem m el kísérni a pesti ¡lapokat.
Nékám nem válaszolt a Helikonban m egjelent „Beteg művészek be
teg művészete“ című cikkemre? N e haragudj, hogy ilyesmivel zaklat
lak, de igaz barátom nincs több Pesten, vagy Magyarországon (va gy
Jugoszláviában), viszont nem szeretném, ha egy hasonló támadás
ilyen készületlenül érne.
írj magadról, témáidról, élményeidről, bús, dolgos napjaidról.
Júlia asszonynak kézcsókomat küldöm, T éged ölellek, szeretlek
Sztári Szivac, 1931. január 2-én.

Drága barátom,
engedd meg, hogy így, ebben a régóta közöttünk élő második sze
mélyben köszönjem meg N ek ed gyönyörű, bátor és magyaros írásod.
M ilyen nagyszerű, életes írás! M ilyen igaz, m ilyen megrázó! A z t hi
szem meg fo gja rázni a mindenmindegyben horkoló lelkeket. Talán
mégis megindul az élet, az öntudatos magyar élet ezeken a tespedt,
aszott rónákon.
A M i Irodalmunk utolsó számát talán már megkaptad. Valam i
technikai zavar m iatt ez alkalommal négy oldallal kevesebb lett, de
legközelebb, jö v ő vasárnapon kipótoljuk a mulasztottakat. Ez a szám
már eddig is sokat igér, azt hiszem egy kom oly revű nívóját éri el.
Egy kérésem lenne még Hozzád. N em lennél szíves kritikát írni
Darvas Gábor Mindent m egfontoltam “ című regényéről, amely a
Reggeli LJjságban jelent meg folytatásokban s most könyvalakban
hagyja el a sajtót? A regénynek fő érdekessége hogy a déli frontról,
az albániai visszavonulásról szól, amiről eddig még egy magyar írás
sem emlékezett meg, pedig borzalmakban nem maradt el a szibériai
tragédiák mögött. A regénynek persze sok fogyatékossága van, nem
utolsó Darvas jóakaraté, de agyon hangsúlyozott pacifizmusa, de
figyelem be kell venned, hogy ez a becsei mechanikus azelőtt sohasem
írt s így nem csoda, hogy nagy élményét nem tudta ökonomikusabban, egyszerűbben és megrázóbban elmondani. A regény a napokban
jelenik meg s T e okvetlenül kapsz belőle egy példányt.
Szeretettel ölel igaz barátod
Sztári Szivac, 1931. I. 14.
Szenteleky
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FE K E TE L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága Lajosom ,
örömmel olvastam leveledet, írásod mindig fényt, életet, érdeklődést
hoz nyűtt, lankadt napjaim közé. N a g y érdeklődéssel várom azt a
nagy feloldódást, amelyben term ékeny válságok, vergődések, elm élyü
lések és meglátások fognak feloldódni. Ezek a nagy problémák, az
örök magyar probléma, a testvértelenség, a N yugat és K elet szűnni
nem tudó viaskodása, a trianoni tragédia tiszta és igaz feloldódásra
várnak. M ilyen nagyszerű lenne, ha T e megtalálnád ennek a m inden'
magyarban szunnyadó dalnak hangját! H a olyan művészi formát talál
nál, amelyekben problémákkal viaskodó lelked, az örök, bús magyar
lélek maradéktalanul és őszintén fényiemé. Várom, feszülten várom
ezt a nagy megvalósulást!

Mintha ez az esztendő nekünk is többet ígérne. Néhány értéke
sebb s ami a fő: lelkes, életes kéziratot kaptam. Különösen Kristály
kap öntudatosabb hangot. A következő szám érdekes és nívós lesz.
Kell-e mondanom hogy bármilyen írásodat örömmel vesszük, termé
szetesen nem is gondolok arra, hogy első leközlésfe kérnék valamit.
Honoráriumunk bizony nagyon szegényes, egy vers makszimáLis tisz
teletdíja egyelőre csak 60 dinár, de vívmánynak kell ezt is elköny
velni. Remélem már elküldték a karácsonyi versekért járó tiszteletdíjat.
Mécs Laci verseskönyve érdekelne, s ezért ha elküldhetnéd, k ö
szönettel fogadnám és írnék is róla a ,,Mi Irodalmunkban“ .
N agyon szeret hűséges barátod
Sztári Szivac, 1931. I. 15.
K ornél
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C Z IR A K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Kedves C ziráky uram,
most kaptam a budapesti rádió felhívását, hogy állítsam össze egy
1 és fél— 2 óráig tartó vajdasági estnek a műsorát. Versek, nóták,
egyfelvonásosok szerepelnének ezen az esten, de lehetőleg mindenhol
legyen meg az a régen óhajtott coüleur loca'le, a bácskai zamat, a v a j
dasági levegő.
Két dologra kérném ezzel kapcsolatosan. Először szeretném, ha
ezen az estén M ihály bácsi is szerepelne, mégpedig dramatizálva. H al
lottam, hogy már Becsén va gy Földváron előadtak egy M ihály bácsi
jelenetet óriási sikerrel. A z t hiszem, Pesten is elő lehetne adatni, a
N em zeti színészei játszanák a darabot.
Ha ez bárm ily okból nem felelne meg, legjobban szeretném, ha
ö n utazna fel Pestre és személyesen olvasna fel egy-két M ihály bácsi
^velet. Legjobban persze mégis azt szeretném, ha valami vidám egyfe-lvonásos születne a M ihály bácsiból, esetleg nótákkal színezve. Eb
ben az esetben a honorárium az 1000 dinárt is túlhaladja.
Másik kérésem az lenne, hogy .lenne o ly jó és szerezne be egy
két jól Lekottázott Szuly vagy Szászv nótát, amit a cigányok felhasz
nálhatnak s am elyeket valami színésznő énekelne a mikrofonba.
A z idő sajnos nagyon sürget, február 5-ig fel kell küldenem a
vajdasági est egész anyagát. Ezért kérem mielőbb szíves válaszát.
Szeretettel köszönti készséges híve
Sztári Szivac, 1931. I. 15.
Szenteleky

Főtisztek tű uram,
engedje meg, hogy egyszerűen, banálisán, de megmozdult szívvel k ö 
szönjem m eg ön ek azokat a bátor, igaz és hites szavakat, amelyek
a Nyugat január 15-i számában új fényeket gyújtottak a kisebbségi
problémák fájdalm as zagyvaságában. Ó, m ennyire átérezzük mi, jugo
szláviai magyarok az ö n szavainak m ély igazságát és éltető hátét! T a 
lán alig van probléma, amelyről annyi tájékozatlansággal, dilettantiz
mussal, hanyag, hibás hasonlattal, görögtüzes 'halál-romantikával és
rakétás lelkesedéssel írnának és beszélnének, mint a magyar kisebb
ségek problémája. A halál váró pesszimizmusnak épannyira nem lehet
gyökere kisebbségi életünkben, mint a tespedt .minden-mindegynek
vagy a légüres térben lobogó irredentizmusnak. A z ö n írása végre
világot gyújtott, amelynek igaz és tiszta fényénél elsápadnak a grandguignoli kulisszák és az üresen puffogó rakéták. N agyon, nagyon k ö 
szönöm ezt önnek főtiszteletű uram, köszönöm mindazok nevében,
akik itt délen a 'magyar sorsról írunk és gondolkozunk, ö n hitet, erőt,
öntudatot és világosságot adott nekünk a nagy, szinte végtelennek
tetsző munkához. N a g y »tisztelettel és szeretettel köszönti hűséges és
hódoló híve
Sztári Szivac, 1931. január 19.
Szenteleky K orn él
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága barátom,
hiszem, hogy felfigyeltél már arra az újabb ugartörésre, ami bizony
talanul, de pusztíthatatlan hittel és könyörtelen kötelességérzettel
megindult. Tudtom m al a szerkesztőség Téged is felszólított a közre
működésre és én erősen hiszem, hogy igenlő válaszod csak késik, de
el nem marad.
A M i Irodalmunkat én szerkesztem, ezért én külön is megkérlek
arra hogy keressél fel írásaiddal. Tudom, hogy vannak gondolataid,
eszméid, am elyek közlése ellen az ügyész nem emelhet kifogást és
amik nekünk fényt és tüzet jelentenének. A M. I. első írása krónikaszerű írás valamilyen aktuális kulturális témáról, olyan irodalmi v e 
zércikk-féle. Mondanivalóidnak ez lenne a legjobb helye, itt relatív
szabadságunk keretei között élet esen és érdekesen fejthetnéd ki gon
dolataidat időszerű kultúrális problémákról, azokról a nagy, feleletet
hiába váró kérdésekről, melyek senyvedő, tespedő kisebbségi életünk
ben ágaskodnak. (Talán Makkal Sándor cikke adná meg legjobban
az irányt, amelyben haladnunk kell.)

»Kérlek tehát, állj közénk, az újból elindulok közé. A tespedt
passzivitás óriási felelősséggel jár, amelynek vádjait, terheit nem sza
bad viselned. A itenniakarásruak, a magyar lelkiismeretinek meg kell
mozdulnia Benned, T e nem maradhatsz le egy új élet hivésében és
megteremtésében.
Lankadatlanul várlak és szeretlek
Sztár! Szivac, 1931. I. 25.
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
nagy örömmel veszem a Centrifugálos táncos fordítását. Talán az
lenne a legjobb, ha minden számban egy felvonást tennél közzé, mert
különben nagyon felaprózódik a darab. A n n yi kéziratom semmiesetre
sincsen, hogy 16 oldalt megtöltsek vele s már ezért is jól jönne a
fordításod, de ettől eltekintve a darab a szerb-magyar kultúrkapcsolatok kiépítése és elsősorban T ósó kedves és nemes személye meg
érdemli a munkát és a közzétételt. Csupán arra szeretnélek kérnir
hogy ne centrifugális, hanem centrifuga/ős táncosnak kereszteljed a
misztériumot, m ert is képző a magyarban nincsen s a mai magyar
orvosi nyelvből is kiküszöbölik már az ís-t ott, ahol az nem a teljes
latin terminus technikust szolgálja.
Itt küldöm a 2. és 3. szám kiutalásait, kérlek, sürgesd meg a k ifi
zetéseket, h ogy emiatt ne legyen panasz. Legutóbb Fekete panaszko
dott, hogy még semmit se kapott. Azonkívül küldess minden mun
katársnak lapot, nekem pedig legalább 4 példányt minden m ellék
letből.
Hacsak lehet, szombat este lejövök, amikor szeretnék Tósóval és
Koránival is találkozni. D e addig még írok.
Szeretettel hű barátod
Sztári Szivac, 1931. I. 25.
K ornél
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FE K E TE L A J O S N A K , K ISPE S T
Drága Lajosom,
nagyon megörültem küldeményednek, így legalább minden számban
hozhatok T ő le d valamit s ezzel is emelem a M. I. nívóját. A honorá
riumok kifize»tését megsürgettem, ezen a héten különben lem egyek
Ú jvidékre, amikor majd személyesen interveniálok a pontos kifizetés
érdekében.

V erseid nagyon szépek, már sohasem érzek elfáradást, erőtlen
séget, utolsó verseidben valami biztos nyugodt, nemes művészei izzik
minden sorodból ami a fejlődésnek igen magas foka különösen eg y
magyar költőnél, akinek lelkében az ősi ellentétek, a tragikus clairobscurök viaskodnak. Mégis legjobban a nekem küldött vers fogott
meg, a T íz év mögöttem, című, am ely komor igazságaival sokáig vissz
hangzott lelkemben.
A M i Irodalmunk minden második héten jelenik meg. A január
25-i számot bizonyosan már láttad is. H ogy tetszett Kristály króni
kája? N agyon hálás lennék, ha észrevételeidet kurtán közölnéd ve 
lem, hiszen tudod, milyen sokra becsülöm véleményedet, s célom
nemcsak a nívó emelése, de kisebbségi életünkkel való szoros kapcso
lat, a m agyar öntudat Teális fejlesztése. Makkai Sándor legutóbbi
cikke a Nyugatban újabb fényeket gyújtott, biztos irányt mutatott.
Rám nagyon nagy hatással volt az az írás.
ötleted et nagyon köszönöm. Magam is hiszem, hogy egy ilyen
seregszemle, illetve beszámoló a vajdasági irodalom tíz évéről érdekes
és fontos dokumentum lenne. Csupán az a kellemetlen, hogy én m ajd
nem mindenütt ott vagyok és ezért az olvasó könnyen elfogultnak és
szerénytelennek bélyegezne, ha nevemmel minden oldalon találkoz
nék. De talán találunk más megoldást, okvetlenül foglalkozni fogok
evvel a tervvel és megbeszélem Csukával és Kristállyal. A z utóbbival
a neked küldött gorombaságokat is elintézem. A Helikonban m egje
lent noveliia gyenge volt, ezt nem lehet «elvitatni és megcáfolni semmi
féle érzékenykedéssel.
A fiatalok közül van néhány Ígéret. A z egyiket, Bencz Boldizsárt
T e is ismered, őt nem kell bemutatnom. A dorján András zentai fiú,
aki Zágrábban jogászkodik. Könnyed verselő, de élményeit nem m é
lyíti ki. Bízom benne, hogy szelessége, felületessége idővel lehull róla
s hogy fog még értékesebb, mélyebb tüzű dolgokat is küldeni. Darvas
Gábor már nem fiatal ember, negyven év körüli szerény becsei me
chanikus, aki a háborúban szerb fogságba esett, onnan az albán vissza
vonulási borzalmakon keresztül Olaszországba, m ajd Franciaországba
került. Feltűnő folyamatossággal, ügyességgel, de felesleges és fonák
pacifista tendenciával írta meg regényét a „M indent megfontoltam
és meggondoltam“ -ot, amely a Reggeliben jö tt folytatásban s most
könyvalakban is megjelent. Talán N ek ed is küldetnék egy példányt,
írhatnál vagy írathatnál róla egyes pesti lapokban, a szegény meg
érdemli, hogy felfigyeljenek rá, hiszen egészen új m agyar szenvedé
sekről számol be, amelyek talán borzalmasabbak voltak Szibériánál.
Mécs Laci könyve még nem érkezett meg. N em küldted volna el,
vagy talán a jugoszláv posta hazafiaskodott volna?
M ég egy kérésem lenne Hozzád. Ha «legközelebb M óricz Zsigá
val beszélsz, kérdezd meg tőle, mi van az én novellá*mmal, amelynek
közlését már közel fél éve m egígérte? Nekem azért lenne sürgős,
mert a Mondénban Habaru fogadta el (Gara fordításában) aki —
amint hallottam — nem helyesli mindenben Barbusse kapkodó, zsur-

m

nalisztikus törekvéseit. Ha teihát Habaru otthagyná a Monde-ot, akkor
az én novellám se látna ott napvilágot, viszont ha hamarosan m egje
lenne a Nyugatban, ez siettetné a francia fordítás megjelenését. Ezért
legyél oly jó és beszélj ebben az ügyben Zsiga bácsival, aki maga
írta, hogy azét közli előbb, aki többször a nyakára jár.
N agyon szeret és ölel igaz testvéred
Sztári Szivac, 1931. I. 26.
K ornél
Légy oly jó és írd meg, hová küldjük Mécs Laci honoráriumát.
(Karácsonykor kértünk tőle kéziratot s a Királyhelm ecre küldött levél
visszajött, hogy elutazott.
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C Z IR A K Y F E T T E R IM R É N E K , Óbecse
N agyon kedves Fetter uram,
sokszor köszönöm a M. I.-nak küldött nagyszerű írását. Jól esik lát*
nőm, hogy ö n ilyen egészségesen és életesen értelmezi az irodalmat
és olyan témához nyúl, ami a mi sajátosan kisebbségi problémáink
közé tartozik. Irodalmunknak csakis úgy lehet holnapja és létjogo
sultsága, ha szoros kapcsolatot keresünk népünkkel, a kisebbségi lé
lekkel, sajátos, csüggedős és reménykedős életünkkel. N agyon örülök,
hogy megtalálta ezt a helyes és egyedüli útat és kérem továbbra is,
haladjon ezen a csapáson és keresse fel többször a M. I.-at. Kézirata
jö v ő számban fog jönni az ö n által választott névvel,
őszinte tiszteletét küldi mindenkor híve
Sztári Szivac, 1931. I. 29.
Szenteleky
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Kedves uram,
jól esett levele s érdeklődéssel olvastam a M. I.-ról szóló széljegyze
teit. Kérem, cselekedje meg ezt máskor is, közölje velem azt, ami a
M i Irodalmunkkal kapcsolatosan lelkében felrezeg.
Fiókomban a következő kéziratait őrzöm: A mesemondó — A z
Idő hídján — Tavaszi mese — A z állomáson (két példányban) —
Szembekötősdi (két példányban) — A z élet trojkafogata örökre el
ment — A z órák háza — A dom btetőről — Nyom talan múlások —
Szavak estéje — A híd ¡alatt.
M indegyiket le szeretném közölni. A verseket, A mesemondót,

A z Idő Idő hídjánt, a Tavaszi mesét esetleg A z állomásont a M. I.ban, a többieket a Reggeliben.
N em lenne kedve figyelőket is írni könyvekről, irodalmi, kultúrális esem ényekről? Szívesen venném őket.
M eleg kézszoritással
Sztári Szivac, 1931. I. 31.
Szent eleky
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÖBECSE
Drága Ducikám,
levelednek — hogy kurta és őszinte legyek — nagyon megörültem.
Ugyanis nagyon félek az utazástól, mióta Szabadkán o ly csúful és
kellemetlenül viseltem magam makacs köhögésemmel. ( A franciák
toux rebelle-nek nevezik a köhögésnek ezt a válfaját. Ezt a rebellis
¡köhögést nem lehet, de nem is szabad csillapítani. M ert minél erélye
sebb szereket veszünk be ellene, annál lázadozóbb.) Jóllehet köhögé
sem és közérzetem javult, mégse mernék útrakelni s ezért épen ka
póra jö tt Borsodiék ajánlkozása. Persze azt nem tagadom, hogy fáj a
T i kedves társaságtokat együtt tudni és abból hiányozni, de hát ilyen
rozoga tüdejű embereknek illik már a lemondás erényét gyakorolni.
Érezzétek jól magatokat, lélekben mindig V eletek leszek!
Mindnyátokat szeretettel; ölel
Szt. Szivac, 1931 — II — 3.
K orn él
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága barátom,
köszönöm a küldött kritikát, vasárnap jönni fog. A vasárnapi szám
egyébként megint sok értékes és már kifejezetten vajdasági írást fog
hozni, a lap iránya, célkitűzése mindjobban észrevehető lesz.
M últkori cikkednek élénk visszhangja támadt, a Sztáribecsei Já
ráson kívül többen levélben gratuláltak. Fuimus nagyon sok melegség
gel írt Rólad és Fekete Lajost egész feUelkesí tette bátor gerinces írá
sod, azt írja, most ismét köztünk érzi magát és részt kér minden ba
junkból, munkánkból és tervezgetésünkből. Jó múltkor azt írta, hogy
a Helikonban m egjelent novellád, illetve annak értiékmegállapítása
miatt összetűztetek. Szeretném, ha ez a tűz már ellobbant volna,
amint látom Feketében már teljesen elhamvadt, mert nagyon nagy
szeretettel ír Rólad. Kissé hirtelen hirtelenül őszinte fiú a mi Lajos

barátunk nagyon sok önbecsüléssel és öntudattal, aki a mások bajával
nem tud törődni, noha a jószándék megvan benne. Épen emiatt a jó 
szándék miatt szeretném, ha elnéznéd az ő kilengéseit és elhirtelenkedett Ítéleteit.
M ost olvastam végig a Zátonyt s mondhatom rettenetes hatással
vo lt rám. Valahogy kedvet csinál valami nihilista össze roppanásra*
tespedtségre vagy harakirire. A z t kell éreznem, hogy minden műm
kánk, álmunk, hitünk és írásunk ostoba játék, hiú hiábavalóság,
amely az elkerülhet eitlen halált hazudj a. Legjobb lenne belefeküdni
a sirba és magunkra húzni a koporsóié delet: legyen vége a magyar
életnek, a magyar szónak, a magyar hitnek. A rettenetes pesszimizmu*
són kívül fájdalmasan hatott annak a felismerése, aki ezt a gyászéne
ket, ezt a nagyszerű, gyönyörű, szinte klasszikus szépségű és erejű
gyászéneket írta. Szántó G yörgy, a vak Szántó G y örg y írta ezt a
regényt,* legalább is minden reá vall: a kitűnő, nyugodt és nagy hatá
sokat elérő stílus, a főhős vak volta, Bárd Oszkár szerepe a regény
ben, stb. Eddig azt hittem, hogy ez a nagyon rokonszenves és tehet
séges Szántó Gyurka — vakon is — az építők, a hivők között van,
most kellett megtudnom, hogy ő a legkegyetlenebb, de egyúttal
nagyon tehetséges tagadója az életnek. A regény nem az én tulajdo
nom, már vissza is adtam, így tehát nem küldhetem el Neked. D e
talán nem is baj. H elyette inkább elküldöm Makkai cikkét, illetve
a Nyugat jan. 15-i számát, öröm m el írom, hogy rám Makkai cikke
•mégis csak nagyobb hatással volt. Annyira mélyen megrázott, hogy
rögtön elolvasása után írtam Makkainak lelkesen, hitesen, mint új
zászlóbontásának odaadó munkása és katonája. A z ő röviden felvá
zolt programja mindnyájunk útja kell, hogy legyen. A z t hiszem T e
is feltétlen híve leszel.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — II — 4
Széni elek y
A Nyugatot pár nap múlva küldöm.
* Szenteleky tévedett. A Zátony c. regényt nem Szántó György Irta. Szerk.
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KISS V I L M O S N A K (M A G IS T E R ), S Z A B A D K A
Drága testvérem,
nagyon köszönöm írásod, de most vasárnap már nem hozhatom, m i
vel a lapot kedden, illetve Szivácon már hétfőn kell lezárnom, márna
pedig már szerda van. A jö vő számban azonban okvetlenül jönni fog.
Jól esett látnom a locale couleurt, noha szeretném, ha nemcsak szí
nekért, hanem problémákért is kisebbségi életünkbe nyúlna nagy,
analizáló tehetséged. (Persze o ly módon, hogy az ügyész ne talál
jon kivetni valót. N em találod, hogy az újvidéki ügyész sokkal, de
sokkal toleránsabb, mint a szabadkai?) Érdeklődéssel várom Maurois

könyvéről szóló beszámolódat. (Krámer játékáról nem szeretnék fig y e 
lőt közölni, m ert elég gyenge volt (amit megírni elég kényes dolog;
mert nem épen irodalmi probléma s mert elég távol áll tőlünk, a mi
magyar, kisebbségi és irodalmi problémáinktól.) Azonban ez nem
jelenti azt, hogy ne írhatnál olyan dolgokról, ami ezektől távol áll,
de amire mégis érdemes felfigyelni, pld. M ozart és a M ozart em lé
kezés.
A Szabadka portré úgylátszik az illusztrálás problémája. V a g y
kapjuk talán azokat az o ly nehezen születő illusztrációkat?
Február végén Szabadkán járok, azt hiszem 26-án. Remélem, hogy
akkor látni foglak.
ö le l
Sztári Szivac, 1931 — II — 4
K orn él
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F E K E TE L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága, jó Lajosom,
jó l esett gyors válaszod, meleg érdeklődésed, sőt régi, rajongó együtt
érzésed új elindulásunk bizonytalanságában. Igazán úgy érzem, hogy
itt vagy, talán a telepen virrasztasz, szíved dobbanása min
denkihez elér, aki itt a magyar írás munkása, harcosa, szomjuhozója. Szavad nemcsak jóleső, de sokat érő, hiszen te jól ismered
viszonyainkat s jól tudod, mit tehetünk, meddig mehetünk. Eddig
még az ügyésszel nem vo lt bajunk, bár mindig drukkolok kissé, hogy
egy erősebb, öntudatosabb szó felborítja az egyensúlyt s akkor me
gint vissza kell zsugorodnunk a puhányos lagymatagságba. V iszont
írni kell, önmagunkat kell adnunk, életünket, vágyainkat, élni akará
sunkat és panaszainkat. Igazad van, hogy ezt lírai formában jobban,
hatásosabban, sejtésesebben lehetne feltálalni, de nincs igazi nagy
kritikusunk. M ost szinte megfordult az írás iránya, azelőtt a V a jd a 
sági írás korában szinte fuldokoltam a versben, most a novellák kora
következett, jó verset alig-alig látok.
A múltkori krónikát Kristály írta. Elég élénk visszhangja volt
írásának. V ég re Draskóczy barátunk is megmozdult, bár panaszkodik^
hogy elvesztette akaratát, irányát és az ár úgy játszik vele, mint üres
dinnyehéjjal, mégis érdeklődik és kezd hinni a csodában, hogy a ko
porsóba tett halottak is feltámadnak néha. M ilyen szép lenne megint
összehozni és összehangolni minden jó szándékot és tiszta magyar
akaratot!
Most olvastam végig a Z áton yt s nem tagadom, iszonyú hatás
sal volt rám. M ert azok a borzalmak és szomorúságok mégis csak iga
zak, ha nem is olyan zsúfoltan, de külön-külön megtörténtek és meg
történnek mindenütt, ahol a magyarok kisebbségi sorsba kerültek.
Gyönyörű, nagyszerű, szívet4elket markoló carmen lugubie ez a

könyv, amely persze nem lehet kisebbségi program, nem lehet boldog
bizakodás, hogy a magyar minden kegyetlenség és agyontiprás elle
nére élni fog, ha élni akar. D e azért nem árt elolvasni ezt a könyvet,
hogy a rettenetes emberi és történelm i gazságot, a huszadik század
legnagyobb igazságtalanságát tisztán magunk előtt lássuk, hogy azt
soha, semmilyen mértékben el ne feledjük. M egdöbbenve ismertem
meg a regény igazi íróját: Szántó Gyurkát. A regény vak hőse, Bárd
Oszkárral való barátsága, stílusának nagyszerű m egelevenítő ereje
nyíltan elárulj ák vak barátunkat. Csak meg ne szenvedjen érte.
Nagyon, nagyon köszönöm N ek ed, hogy M óricz Zsigával beszél
tél novellám ügyében és érdekében. Egy leveledben se feledkezz meg
beszámolni szerepléseidről, sikereidről, irodalmi élményeidről.
Mécs könyve még most se érkezett meg, most már bizonyosra
vehetjük, hogy valamilyen honmentő jugoszláv postás kezébe került.
N agyon szeret és ölel
Sztári Szivac, 1931 — II — 6

igaz testvéred
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán, az Erdélyi Helikonnal nem tudom, hogy állurk:
hanyagság-e va g y célzatosság, hogy a ládafiában tartogatják kézira
tainkat. Igaz, hogy Kuncz A ladár azt írta, hogy csak akkor közli a
vajdasági költők verseit, ha a terjesztési engedély megjön, de arra
úgy látszik, hiába várunk. N ekem is fekszik náluk versem, meg cik
kem, amely lassan elveszíti aktualitását. Szeretnék írni Kuncznak eb
ben az ügyben, de félek, hogy kissé türelmetlen lesz a hangom s iga
zán nem szereitnék velük összetűzni. Fekete épen tegnap írt, an elyben arról is beszámol, hogy a Helikonékkal összeveszett, mert két
hónapig nem hozták le a versét. Persze, ez nem akar eltanácsol ás
lenni, talán neked több szerencséd lesz, esetleg valami lelkiismeretfurdalást is fognak érezni, ha ismét kéziratot kapnak erről a vidékről.
Egy kérésem lenne hozzád Zoltán. Szeretném, ha az U j A urórá
ról beszámolnál a M. I. következő számában. Szóvátehednéd a teljes
ség hiányát, de érdemük szerint foglalkozhatnál a besorozott szép írá
sokkal. (Kuncz Aladár, Szabó Mária, stb.) H a nem lenne meg a
könyv, úgy rögtön küldeném. A jö v ő szám már készen :s lenne, csu
pán figyelő nincs még.
Végül ismét fel kell panaszolnom a honoráriumok késedelmes ki
fizetését. íg y nagyon nehéz lesz vezetni és nivón tartni a M I.-kat.
Ismét csúnya támadásban volt részem Fenyves részéről, amelyben ezt
a tényt mint ütőkártyát vágta elém. Válaszomban persze a honorá

rium ügyre nem reflektáltam, elvégre is nem tudtam volna megcá
folni állítását.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — II — 24
Kornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
elkésve, de összegezve válaszolok leveleidre. Rosszul esett, hogy a
cenzúra ügyében olyan türelmetlenül támadtál rám Én vallom és vál
lalom, hogy az elküldött kéziratok között semmi sem volt, ami az
állam érdekeit sértette volna. Patológiás érzékenységgel, idioszinkráziás idegrendszerrel persze nem számolhatok. Szinte önmagamat vá 
doltam, hogy jóval a határ előtt megtorpantam. Szerintem manapság,
mikor a pesti lapokait beengedik s a pesti rádió hullámai elé sem
találtak fel rádiócenzúra készüléket, egy józan és a rezsimet hűen
szolgáló cenzor nem találhat kivetni valót egy tiszai versben ' agy
ettől a kifejezéstől sem ijedhet m eg: igába törettünk, mikor az iga
semmiesetre sem vonatkozik az államra. A dorjá n András verseinek
kitépése enyhénszólva: őrültség. Szeretném ezt a cenzornak is tudo
mására hozni. A z t hiszem, neki sem lehet célja, hogy nevetségessé
váljék. A m i engem illett, én vigyázok, mint ahogy eddig is vigyáztam,
de őrült agy velőkkel szemben tehetetlen vagyok. N e érts félre, jól
tudom, milyen időket élünk, azt is tudom, mi a cenzor feladata. D e
a diktatúrában is van némi logika, valami rendszer s nekünk ehhez
és nem rémképekhez meg féleszű cenzorokhoz kell alkalmazkodnunk.
A N apló gerinctelenségét és feltétel nélküli megalkuvását mindenki
elitéli. Ha mi is ezt a megalkuvó politikát követjük, akkor nemcsak
erkölcsileg, de üzletileg is súlyos hibát követünk el.
A z almanah elég csalódást hozott számomra. A papíros r^ssz, a
klisék rosszak, a kihagyott versek legtöbbször az értékesebbek v o l
tak. Még most se értem, m iért nem lehetett egy va gy fél ívvel többet
nyomni, hogy az egész anyag beleférjen. N ekem V ilt dr. és Kom lós
is megígérték, hogy egy-két ív nem játszik szerepeit s most még tíz
ívet sem kapott az almanah. A legibántóbb a tartalom jegyzék hiánya,
am ely a hanyagságot, a felületességet, a (rossz magyar szóval) ügy
szeretet hiányát ordítja. Bizony, Fenyves Vagyunk-jának volt tarta
lom jegyzéke, sőt mintha több szeretetet éreztem volna a nyomda
részéről, habár a papíros gyalázatos volt. Ha elgondolom, mennyi le
velet írtam ebben az ügyben, hányszor küldtem vissza a kéziratokat
és kértem jobbakat, nívósabbakat, mennyi szeretettel, lelkesedéssel,
gonddal, sőt pedantériával állítottam össze az anyagólt, szoruló szív
vel kell erre a megcsonkított, ízléstelen, pongyola almanahra tekin
teni, amelynek kiállítása silányabb bármilyen bazár árjegyzékénél. A
jövőben — ha ugyan erre ismét sor kerülne — óvatosabb leszek és

feltételeimhez csökönyösen fogok ragaszkodni. D e ma — nem tudom
tagadni — betege vagyok csalódásomnak.
N agyon kérlek, intézzed el következő kéréseimet.
1. A M i Irodalmunk minden egyes számából négy külön példányt
kérek. Ha ezt a kiadóhivatal sokalja., akkor lemondok a szerkesztésé
ről. A z utóbbi két számiból csak egy példányt kaptam. Kérem tehát
az utóbbi két szám pótlását. Tegnap Szentimrey kért Kolozsvárról
néhány számot. Komáromynak is megígértem, hogy küldök egy-két
számolt. Sajnos, mindeddig nem tudtam Ígéretemet beváltani.
2. A z Almanahból legalább 6— 7 példányra lenne szükségem.
3. A z Alm anahból kiszorult kéziratokat kérem va gy visszakül
deni vagy a M i Irodalmunk számára felhasználni. D e vigyázz, hogy
el ne kallódjanak! Ha már nem jelentek meg az Almanahban, leg
alább a M. I.-ban jöhessenek.
4. A mai postával küldöm a H elikon novemberi számát, am ely
ben az Isola Belláról Szentimrey írt kritikát. Kérlek, hozd le ezt a
kritikát a M. I. mostani számában, mert nem akarnám, hogy köny
vemről idevaló ember írna kritikát. A Helikont visszakérem!
5. Kérem a fényképeket is, amiket a klisirozáshoz küldtem. Külö
nösen Fekete dedikált lapját kérem vissza. Galambos Margitnak a
képét küldjétek neki Becsére.
Tudom, hogy nagyon el va gy foglalva, mégis kérlek, teljesítsd e z t
az öt kérésemet, hogy kevesebb bosszankodással 'hajthassam nyugo
vóra ■elbúsult fejem et.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac — 1931 — II — 28
K ö tn é l
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
itt küldöm a következő szám kéziratait, a Hirek és Üzenetek kivéte
lével. Ezeket holnap fogom küldeni. Próbáld valahogy elrendezni az
egyre szaporodó kéziratokat, lehetőleg mentül többet jelentess meg,
mert az én fiókom is dagad s nemsokára áradással fenyeget. A rá n y 
lag Figyelőben vagyunk a legszegényebbek. <Ne feledd el az U j A u ró 
ráról szóló figyelődet megírni és közzétenni! N ekem nem kell elkül
deni, remélem az ügyész sem akad fenn rajta, mint Draskóczy emlé
kezetes U j A uróra beszámolóján.
Még arra kérlek, közöld velem őszintén, lehetséges lenne-e, hogy
Csuka János hozzátok kerüljön? Tudom, hogy veled és Búzással b i
zonyos ellentétek állnak fenn, no de ezek talán nem lennének elhárít
hatatlan akadályok. A z ő használhatóságát és munkaképességét te min
denesette jobban ismered, mint én, én csupán azt szeretném látni,

hogy ő a neki m egfelelő m ilijőben helyezkedhetne el, ahol szorgalma
és tehetsége érvényre juthatna.
Som ogyi cikkecskéje nem való a M. I.-ba, de a lap N apló ellenes
akciójába némi átfésüléssel jól felhasználható lenne.
A Fenyvessel és Borosával történt csúnya esetemet majd alkalom
adtán elmondom. Borcsa rettenetes butasága mellett Fenyves szenve
délyes gonoszsága és ideges gorombasága bosszantott es keserített az
utóbbi hetekben, no de most már túl vagyok rajtuk, remélem végle
gesei;
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — III — 2
K ötn él
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FE K E TE L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága Lajosom,
jelentem, hogy Mécs Laci kötetét végre, nagyon ;s zilált állapotban,
de: megkaptam. N agyon köszönöm N ek ed és ha kívánod, hamarosan
vissza is küldhetem. Már átlapoztam a könyvet, ötven százalékát már
ismertem is a verseknek. Bevallom, hogy valami csalódásfélét erez
tem, m ikor a könyvet letettem. Én nagyon szeretem Mécs Lászlót,
majdnem minden verse erősen hat rám, de csodálatosképen később,
másodszori, harmadszori olvadásban a vers hatóereje rohamosan csök
ken, valami fárasztó pátoszt érzek az egykor m egejtő sorokban, pá
toszt, pleonazmust, vasárnapi prédikációt. M ajdnem minden lírikus
nál érnek a versek, a többszöri olvasás titkos kincseket fed fel, a vers
tüze melegebb és fényesebb lesz, de Mécsnél az első megkapó tűz,
másodszor már üres rakétafény, harmadszor olcsó tüzijáték-hamu ma
jális után. M égis írni fogok róla s inkább arról beszélek, ami nem
ilyen sietősen hamvadó érték a verseiben.
N agyon köszönöm tanácsaidat és m egjegyzéseidet a M. I-ra v o 
natkozólag. Sokra már magam is gondoltam, de a kivitel nehézsége
sokszor elkedvetlenített a kísérletezéstől. Érdeklődésem homlokteré
ben most a minden vezetés nélkül álló magyar egyetem i ifjúság áll.
A nemzetiségi alapon való szervezkedést nem engedélyezik, más egye
sületekbe pedig nem akarnak belépni. Sokat levelezek ezekkel a zág
rábi fiatalokkal és némi optimizmussal kell megállapítanom, hogy
minden nyomoruk és szervezetlenségük ellenére lankadatlanul él szí
vükben a magyarságuk, a tiszta, mélységes szeretet a mostoha magyar
nyelv és m agyar kultúra iránt. A M. I.-ban okvetlenül teret kapnak
ezek az árva fiatalok, legközelebb cikkben 'is foglalkozunk problémá
ikkal. Szerintem ez a legfontosabb problémánk, melynek megoldása
egyedül tőlünk függ.
A Reggeli Újságnál úgy látszik pénzügyi zavarok vannak, azon
kívül sok hozzánemértéssel vezetik a kiadóhivatalt. Interveniáltam

a N eked kiutalt honoráriumok ügyében. Először avva l érveltek, hogy
nincs pénz és hogy a jugoszláviai munkatársakat sem tudják fizetni
(ennek igazságát önmagámmal is igazolhatom) , később azonban kicsi
kartam belőlük azt az Ígéretet, hogy m ihelyt bizonyos reorganizáció
és leépítés után jobb anyagi helyzetbe kerülnek, a T e követeléseidet
is kiutalják. N ekem roppant kellem etlen ez a pénztelenség, mert ami
kor a M. I. megindult és mikor közreműködésre szólítottuk az írókat,
minden írás díjazását helyeztük kilátásba. Ez az igéret-be-nem-tartás
nemcsak rám vet árnyékot, de ez jó fegyver Fenyves kezében is, aki
az utóbbi időben elég szenvedélyes háborút indított a M. I. ellen.
Csakhogy esélyei ez alkalommal nincsenek.
A N yugat ügyében egyelőre várakozó álláspontra kell helyezked
nem. N agyon köszönöm, drága barátom, szíves intervenciódat. Talán
mégis lesz eredménye.
N agyon szeret és ölel
Sztári Szivac, 1931 — III — 6
hű testvéred
Kornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
K edves Zoltán,
ki szeretném használni azit az alkalmat, amit a húsvéti pesti utazás
nyújt, mivel útlevelet úgysem kapnék Magyarországra. Szeretnék né
hány illetékessel is beszélni, M óriczot, Kodőlányit, Feketét s esetleg
másokat is fölkeresni, gondolatokat, panaszokait kicserélni, esetleg
terveket kovácsolni. Ezért legyél o ly jó és jelentsél engem is be a
pesti utazásra. Azon kívü l most kért meg egy újsziváci tisztviselőnő
is, hogy protegáljam még be, mert fél, hogy az ő jelentkezése későn
érkezne. Adataink a következők: Dr. Stankovic K o m élije, 38 god, lefcar, St. Szivac, Pót Jelisaveta 30 god, öinovnik, N ö v i Szivac.
Légy o ly jó és közöld majd, mikor, mennyit és hová kell fizetni.
Fáradozásodat előre is köszöni és szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931. március 10-én.
K ornél
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
N agyon kedves uram,
kérem, ne vegye udvariatlanságnak, vagy szándékos nemtörődömség
nek hosszú hallgatásom, de még nem volt alkalmam az ö n által fe l
vetett tervet az illetékesekkel megtárgyalni. Én a tervet nagyon élet
revalónak tartom, mégis szeretném ezt részletesen kidolgozni és ha
lehet kibővíteni. A szerb fordításokat ugyanis enyhe terrorral szépen

plasszirozhatjuk, de a mi igazi kötelességünk az lenne, hagy a mi író
inkat ismertessük meg magyar népünkkel. A fordítások kiadása okos
opportunitás, sőt feltétlein szükségesség, viszont népünknek népünkről
szóló magyar irodalmat adni nemes és parancsoló kötelesség. Egy na
gyon olcsó könyvsorozatra gondolok, amelynek első füzetei egy kis
Kristály regény és az ö n összegyűjtött novellái lennének. Pár nap
múlva lem egyek Ú jvidékre és remélem, hogy valami eredménnyel
térek onnan vissza.
N o ve llá já t nagyon köszönöm, a legközelebbi számba fog jönni.
Életes jelenünkből és népünkből fakadó írásait nagyon szeretem és
sokra értékelem.
M eleg kézszorítással
Sztári Szivac, 1931, március 11-én
készséges hive
Szenteleky K orn él
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága barátom,
sietlek megnyugtatni, hogy feltevésed teljesen helyes, a februári írá
sokért még nem küldötték el a honoráriumokat s így, amit kaptál, az
a januári számokban m egjelentekért szólt. Jómagam egyre sürgetem
a gyorsabb kifizetést, de a kiadóhivatal mindig mentegeti magát és
haladékot kér. Állítólag elmúlnak a pénzügyi zavarok s akkor talán
mindenki gyorsan és pontosan megkapja tiszteletdíját. Szóval továb
bítom a kiadóhivatal megszokott válaszát: kis türelmet kérek.
N agyon szeretnék V eled beszélni, m ert roppant sok megbeszélni
valóm lenne Veled. Rengeteg ötlet, terv, elgondolás nyüzsög a fejem 
ben s a megvalósítási lehetőségek olyan szegényesek! Mégis, ha több
ször beszélhetnék Veled, talán több terv érne meg és hullana a va ló
ság ölébe.
Irány és koncepció dolgában azt hiszem, teljesen megegyezünk.
S örömmel látom, hogy a M. I. körül kristályosodik k i az új élet, az
új irodalom. Különösen az ifjúság lelkesedése biztató, nagyon sok
kéziratot kapok a húszévesektől, hibás magyar helyesírással, de hi
bátlan magyar érzéssel megírt kéziratokat, amelyek már a holnapba
mutatnak. Sohasem voltam antiszemita, de jólesik észrevennem a
tehetséget, a nyersebb, szögletesebb, de magyarabb tehetséget azok
nál, akik nem tartoznak az A zrá k törzséhez. Mi, akik jelenleg a
M. I.-t csináljuk: Te, Szirmai, Cziráky, a két Csuka, Farkas Geiza,
Herceg János, A dorján, Bógner — nem vagyunk zsidók. És mégis
nívót tartunk és miénk a holnap.
Borosával csúnyán összetűztem. Ugyanis beárult Fenyvesnél,
hogy azt mondtam a Naplóról, miszerint az irodalom tól mentes és a
jugoszláviai magyarságtól távolálló, idegen lap. Fenyves kérdésére
vállaltam és bizonyítottam állításomat. Fenyves erre egy szem edé-

iyektől tajtékzó, goromba hangú levéllel válaszolt, amelynek egy ál
lítása sem v o lt igaz. M ikor erre rámutattam, bocsánatot kért és azzal
védekezett, hogy elragadta az indulat, mikor magyarságát mertem
kétségbe vonni! Feleslegesnek tartottam a további vitatkozást. C si
nálja ő csak tovább a boltját, én m egyek azon az úton, amelyre az
élet, a szükségesség és Kisfaludy őseim vére parancsolt. De a m a
gyarság nevében ne merjen beszélni és hagyja el élettelen és magyar
talan irodalompolitikáját. És tartsa meg magának Borcsát meg a
többi ciceszbajszert.
N e vedd zokon, hogy novelládra még nem került sor, már ki van
szedve, de soha sincs elég hely, a Centrifugális táncos két novellát
is kiszorít. Már alig várom, hogy véget érjen. D e T e tudod, hogy
erre is szükség van, azonkívül M an ojlovity Tosó olyan igaz, becsü
letes barátunk, hogy már ezért is helyet kellett adnunk neki.
N agyon szeret és gondol Rád
Sztári Szivac, 1931 — III — 12
Szenteleky
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága Ducikám,
nagyon köszönöm a táskámat és bocsánatod kérem, hogy gondot és
fáradságot okoztam vele Néked, de nem hittem, hogy olyan gyorsan
és kellemesen múlik el az idő, dolgaimat viszont nem rendezhettem
úgy, hogy másnap délig ott maradjak, őszintén sajnáltam ott hagyni
azt a kedves, meleg hangulatot és különösen Téged, akivel nem is
beszélhettem hosszasabban. N o de hiszem, hogy hamarosan jóvá
tehetem az elmulasztottakat.
A M i Irodalmunk estéjén sokat gondolkoztam, de véglegesen nem
tudtam határozni a program összeállítása felett. Ugyanis, ha a becsei
és becskereki íróknak külön estjük lesz, akkor a M. I. estjére nem
kérném fel Fettert és Borsodit. Ebben az esetben a következők sze
repelnének: Csuka Zoltán, G eiza bácsi, Kristály, Szirmai K ároly (az
újonnan felfedezett nagyszerű novellista) és csekélységem. Légy oly
jó és közöld velem, milyen szempontok szerint állíthatom össze a
programot? Becsével és Becskerekkel, vagy nélkülük?
N em is hiszed, m ilyen jó l esett látnom a N ép k ör röneszanszát
s régi kedved, hited s cselekedni akarásod visszatérését. Bízom benne,
hogy új hajnal köszönt ránk, talán kevesebb pátosszal, de szívósabb
hittel, fénnyel és életkedv vei.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — III — 19

KISS V I L M O S N A K (M A G IS T E R ), S Z A B A D K A
Drága barátom,
nagyon köszönöm könyvedet, am ely bizony nem kapta meg azt a
külsőt, amelyet megérdemelt volna. N o de azért mégis szép a könyv
s kívánom, hogy kom oly megbecsüléssel fogadják olvasói. A Helikon
nak már elküldtem a második példányt, Kuncznak is írni fogok, hogy
értelmes, melegszívű kritikát kapjál. A M. I.-ban én fogok írni róla
a legközelebbi számban.
,
Kéziratod, sőt már sürgönyöd is későn érkezett, a húsvéti szám
kéziratait már hétfőn elküldtem, sürgönyöd érkezte előtt. Szeretném,
ha A z A postolok közt folytatásait is megkaphatnám, mert ilyen apró
folytatásokat egy kéthetenként m egjelenő Lapban mégsem célszerű
adni. A z lenne a legjobb, ha az egész egy számba férne el.
Utazásomról még most se tudok semmi biztosat, még nem kap
tam meg külföldi utazásra szóló engedélyemet, amely nélkül nem kap
hatok útlevelet. M ilyen béklyók!
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — I V — 3
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága barátom,
nagyon köszönöm leveledet és a küldött kéziratot, mindig nagy örö
möt okozol írásoddal. Leveledben sok igazság van, amelyet minden
kor, készséggel aláírok. Mégis kár, hogy nem beszélhetünk ezekről a
fontos témákról többször, részletesebben, mert így sok terv születne,
sok gondolat form át és életet kapna. Szükségesek lennének ezek a
találkozások, mert így egyedül mégis csak nagy felelősség irányt
szabni, ötleteket megvalósítani.
Draskóczy megkért a becsei N ép k ör nevében, hogy a M i Irodal
munk is szerepeljen egy estével. Én nagy örömmel vállaltam ennek
az estének megrendezését és elsősorban T éged kérlek, hogy ezen sze
repet vállalj egy szép novelláddal. L égy szíves mielőbb válaszolni,
vállalhatod-e a szereplést (valam elyik szombat este lenne) és mit sze
retnél ott felolvasni, mert Draskóczynak a műsort be kell mutatnia a
hatóságoknak. Eddig Borsodi, Csuka és az én szereplésem biztos.
Szirmaitól még nem kaptam választ. Nagyon, nagyon szeretném, ha
eljöhetnél Becsére, legalább megtárgyalnánk néhány időszerű tervet
és problémát, no meg Nélküled a M. I. reprezentatív gárdája nagyon
is hiányos lenne.
A másik kérésem: írjál M agister könyvéről. Eredetileg ugyan én
akartam róla írni, de részben felhalm ozódott elfoglaltságom, részben

Magister legújabb érzékenykedése gátol az írásban. Ö ugyanis már a
harmadik, aki szememre veti, hogy kimaradt a Benedek-féle magyar
antológiából, holott Benedek maga küldte el a névsort, amelyből ne
kem hét nevet kellett kiválogatnom. Igaz, hogy jogom lett volna vá l
toztatásokat is csinálni, de én nem akartam, mert Benedek névsorát
elég jónak találtam. (A z t hiszem, Fekete állította össze.) A kritikát
sürgősen kérem, hogy hétfőn elküldhessem a következő számba.
Laták István akart V eled polemizálni múltkori cikked miatt, de
olyan ízléstelen, gúnyoros hangon és olyan kevés érvvel, hogy nem
közölhettem vitatkozó írását. Szirmai K ároly valódi nevén Dr. Skalin
Károly, a verbászi cukorgyár tisztviselője, a Napkelet vo lt munka
társa. Személyesen nem ismerem. N ógrád y Dezső nem más mint
Csuka János, aki nagy titokban dolgozik nekünk, nehogy a N apló
megfossza éhbéres kis állásától. Kérlek T e se áruld el kilétét. A N a p 
lót nem olvasom, Fenyves a múltkori affér után beszüntette a tiszte
letpéldány küldését, így nem tudom, milyen gyalázatosságok történ
nek hasábjain. D e a N aplót olvasó ismerőseim fel fognak figyelni
azokra az írásokra, amelyek a M. I.-t érintenék.
Még aziránt szeretnék érdeklődni, nem lenne-e egy kisebb regé
nyed, esetleg regényterved a R. U. naptára számára. Ugyanis azt a
tervet pendítettem meg múltkori ottlétem alkalmával, hogy egy nívósabb és minden tekintetben vajdasági magyar naptárt kellene adni,
amelyben egy cikkben rámutatnánk, mit jelent az irodalom egy ki
sebbségi sorsban élő nép életében. Utána a T e regényed jönne, Czirákynak egy-két novellája, a fiatalok néhány verse, esetleg V értes
Károly, N ógrád y s mindazok írásai, akik népünkről a népünknek
tudnak írni. A kéziratra augusztus elejére lenne szükség.
Belgrádi tartózkodásom alatt hosszasan beszéltem P etrovity
VelykóvaJl. Megpendítettem a kultúrközeledés kérdését is, amiről
N ógrád y cikkezett is, sajnos nem sok biztatást kaptam részéről.
Egyébként nagyon eleven, érdekes, ha ránk nézve nem is mindig
kellemes dolgokról csevegtünk. Érdekes, hogy V ely k ó erősen balfelé
tolódott és legnagyobb gondja az, hogyan szerezhetne útlevelet O rosz
országba Szeretném, ha Becsén erről is beszélhetnék Veled.
N a g y szeretettel ölel és válaszod várja
Sztári Szivac, 1931 — I V — 21
Szenteleky
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FEK ETE L A J O S N A K , KISPEST
Drága Lajosom,
bizony sokáig tartott hallgatásom, hidd el nekem is rosszul esett, hi
szen annyi mondanivaló rekedt meg bennem, amelyet hordozgatni is
kellemetlen volt. Franciaországba készültem menni, a Provence-ba, de
megint nem kaptam engedélyt a külföldre való utazásra, ezért Szer

biába mantem egy kisebb társasággal. Érdekes, fájdalm as élményeiket
gyűjtöttem otíb össze, minden piszkos, poloskás faliakon és civilizálat
lan ságon túl hallatlanul sok energiát, vad vitalitást láttam, ami hatá
rozottan elszomorított, mikor a mi fáradt, tunya és kultúrált m agyar
ságunkra gondoltam. N agyon sok őserő van azokban a piszkos, vad
lelkekben! Sajnos, ezt sokan nem látják meg, lehet, hogy ez senkit
komolyan nem is érdekel, aki arra járt, az csak a poloskákról, tetvekral és lehetetlenül piszkos ám yékszékekről beszél, pedig ezeken túl
van az igazi borzalom. Mégsem sajnálom, hogy elmentem, most tisz
tábban látom a dolgokat, az alulról jö v ő törekvéseket, vadságokat és
terveket. D e bizonyos vagyok benne, hogyha Cassandra-jóslatokfca
bocsátkoznék, senki sem figyelne rám, legkevésbé azok, akiknek
kötelességük Lenne népünk holnapjával törődni.
Beilgrádban felkerestem P etrovity V ély k ót és hosszú órákon át
vitatkoztam vele a magyar problémáról, a kisebbségi jogokról, a poli
tikai ellentétekről. Sajnos semmiféle közeledés sem támadt k ö zöt
tünk, noha mindegyikünkben meg volt á jószándék egy lépéssel k ö
zelebb lépni, de nem tudtuk feladni eredeti és életet jelentő álláspon
tunkat: a nemzeti eszmét és igazságot. N a g y szeretettel szorítottuk
meg egymás kezét a három órai vitatkozás után, de tisztán éreztem,
hogy a kultúrközeledés kérdése semmivel sem jutott közelebb a m eg
oldás fölé. Ezek a józan bizonyosságok kissé kellemetlenül hatottak,
de most legalább eléje vágtam a fájdalmasabb és megrázóbb csaló
dásoknak. A holnap-terveim is átformálódtak, ez a józan tiszta tekin
tet reális utakat keres.
Szerbiai élményeim és tapasztalataim után elképzelheted, miké
pen néztem a magyarországi állapotokra: a M óricz— N ég y es y vitára,
a kisebbségi politikájukra. Itt egy új nemzedék cseperedik fel, amely
talán megtanul magyarul írni és olvasni, de magyarul érezni már
nem. K i törődik az ő magyarságával? A szláv iskola minden bizony
nyal nem. Magyarországról néhány üres irredenta jelszó puffog, -mely
azonban nem találhat otthonra abban az ifjú lélekben, m ely minden
nap a szláv igazságról és a bűnös, feudális magyar politikáról hall,
olvas és lát tendenciózus, szem léltető ábrákat. A jobbik esetben ki
hal belőle a fa ji hovátartozás érzése, de lehet, hogy széigyelni, sőt
megtagadni fo gja magyarságát. H a egy jó magyar olvasókönyvet ad
nának a kisebbségi ifjúság kezébe, am ely minden irredenta íz nélkül
utalna az ezeréves faj erényeire, irodalmának, művészetének kiváló
ságaira, a hovatartozás kérdése előtérbe kerülne és a magyar ifjú
talán már nem hinné el százszázalékosan a m agyar rágalmakat s a
szláv igazságokat. D e 'ha ilyen tervvel állnék elő, bizonyosan azzal
vádolnának meg, hogy el akarom adni a kisebbségi magyarságot. A z t
hiszem, a bibliai teve hamarabb m egy át a tű fokán, mint hogy ilyen
terv megértésre, vagy épen támogatásra találna a hivatalos magyar
köröknél.
M i megyünk a ¡magunk utján egyedül, segítség, biztatás, bátorí
tás nélkül. Talán mégis eljutunk valahová. M ost szombaton a M i Iro-

dalműnk estéje lesz a becsei Népkörben. Borsodi, Csuka, Farkas
Geiza, Kristály, Szirmai és csekélységem fogunk szerepelni. A z t h i
szem, ez az este nem lesz épen szürke dátum a jugoszláviai magyar
irodalom életében.
Leszkovác fordítását és a Letopisz jegyzeteit, amely a Nasa
knyiga adatait idézi, elküldtem már Neked. Leszkovác egy m odem
magyar antológiát készül kiadni, állítólag kiadója is van rá. Szinte
hinni sem akartam, hogy magyar fordításai milyen érdeklődést váltot
tak ki. Egy csomó levelet és lapot mutatott, amelyben az ország min
den részéből, de különösen Horvátországból érdeklődnek a magyar
poéták után és tetszésüket meg elismerésüket fejezik ki. Jól esik látni
ennek a fiatalembernek lelkesedését és kom oly tenniakarását.
M i van a Helikon ékkai? Kuncz két levelemet hagyta válasz nél
kül. Talán valami belső változás történt a szerkesztőségben? R e g é 
nyemről sincs semmi újság.
N agyon vágyódom utánad, olyan jó volna elbeszélgetni és sok
titkos lélefcfiókot megmutatni. A múltkor Beoskereken voltam és min
dig arra gondoltam, m ikor együtt jártuk az utat éjszaka, át a Tiszán
s a becsei ákácok alatt. M ikor bolyongunk megint együtt?
Régi ragaszkodással és szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — I V — 28
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DR. D R A S K Ö C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága Ducikám,
szombatra — G eiza bácsi kivételével — mindenki megigérte részvé
telét. Geiza bácsinak abban az értelemben írtam, amint megbeszél
tük s arra kértem, hogy értesítsen Téged döntéséről.
N agyon kérlek, küldj m eghívót Dr. Koráni Elemér újvidéki —
rólkusi plébánosnak is (Cím e: N . Sad Futoski pút 57), aki a M. I.
tulajdonképeni m egterem tője volt. M ég azt se tartom lehetetlennek,
hogy átjön erre az estére.
Sok várakozással és hittél nézek a szombat elébe. A z t hiszem,
ez a nap nem lesz szürke és lényegtelen hétköznapja a jugoszláviai
magyar irodalom nak.
A viszontlátásig sok szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — I V — 29
Kornél

DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Kedves barátom,
köszönöm szépen Aprily-kritikádat, nekem nagyon tetszőik. Ha m eg
jelenik, gondoskodom róla Fekete Lajos utján) hogy Á p rily kezébe
jusson.
Ha az ügyészségnek újabb kifogása nem lesz, úgy vasárnap ismét
megjelenünk, a krónika helyett a két becsei konféransz fogja beve
zetni a mellékletet. Gondolhatod mennyire bosszant ez az elkobzás,
hiszen én minden írást államvédelmi szempontból is megvizsgálok és
a kifogásolt krónikákban semmi olyasmi nem volt, ami felkarcolhatta
volna az állami hatóságok jogos érzékenységét. Valószínűleg helyes
a T e információd, de akkor él kell készülve lenni a gyakori elkob
zásokra. Persze résen leszek, a cikkek hangját még jobban letom pí
tom, a káka még simább lesz, persze csomót azért mégis lehet találni
rajta, ha annyi rosszindulattal látnak a kereséshez.
Szeretettel köszönt
Sztári Szivac, 1931 — V — 8
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága barátom,
nagyon sajnáltam, hogy Becsén nem lehettem többet V eled együtt,
hiszen mindkettőnknek elég m ondanivalója lett volna. Dehát a hely,
a ritkán látott emberek tömege, az ismeretlen ismerősök bőbeszédű
sége nem volt alkalmas meghitt és mélyebb eszmecserére. Mégis na
gyon, nagyon örülök, hogy eljöttél Becsére, olyan jól esett látni T é 
ged és hallani meleg, ámulós hangod m egejtő muzsikáját. Köszönöm
ezt N eked, drága, jó barátom, elsősorban a magam nevében, de k ö 
szönöm a M. I. nevében, amelynek fényét, értékét és jelentőségét a
T e jelenléted annyira emelte.
Szinte vártam ezután a szép becsei este után a józan, keserű reg
gelt. Másnap a M. I. nem jelent ¡meg, az ügyészség elkobozta. Egy
krónika miatt, amely a vajdasági mecénásokról a vajdasági mecéná
soknak szólt. Gondolhatod, hogy nekem az életünk a legbecsesebb s
ezért kerülök minden olyan írást, amely felkarcolhatná a hatóságok
érzékenységét. N ógrádi krónikájában semmi kivetni valót sem talál
tam, de az ügyész más véleményen volt. Hallom, ugyanakkor a N a p 
lót kétszer kellett kiszedni. S azt is hallottam, hogy Szántó G ábor
kormánytámogatással magyar lapot akar kiadni. N em gondolod, hogy
ezek között az események között valami összefüggés áll fenn?
Itt mellékelem Magister könyvéről írt kritikádat. Magister na-

gyón kért, hogy a M. I.-ban én írjak róla, míg T e máshol helyezed
el Filmtekercseit.
Még arra kérlek, hogy Erős Vas G ábom é látogatása című novel
ládat engedd át a M. I. számára. S nagyon hálás lennék, ha olyan sze
lidhangú krónikát írnál, amely az ügyész szigorú szemét nem izgatná.
N agyon szeret és meleg barátsággal ölel
Sztári Szivac, 1931 — V — 9
Szenteleky
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DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Gosp. Dr. Skalin Karlo
N ö v i Vrbas 2.
Drága barátom,
leveleidet köszönettel vettem, a Dzin-dzint is köszönöm, de nagyon
szeretném, ha a legközelebbi számba a veszteglő vonatokat küldenéd,
hogy a becsei estre a lap összeállítása is emlékeztessen. H a teheted,
küldd át mielőbb.
,
A Koszorúban a Mesemondó című novellád jelent meg. Borsodi
és Kristály kimaradt.
Szeretettel köszönt hived
Sztári Szivac, 1931 — V — 13
Szenteleky
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Gosp. Fetter Imre, kantor
Stari Beéej
N agyon kedves uram,
köszönöm szíves érdeklődését, ha nem kapom meg, a Faragó-féle bí
rálat megint lemaradt volna, amiit Becse miatt, no meg Faragó miatt
is roppantul fájlaltam volna íg y azonban kétszeres sürgetés után a
lap mégis elküldte a kritikát, ami vasárnap okvetlenül jönni fog.
Úgyszintén Galambos M argit Fiamhoz c. verse ( A másik már több
ször megjelent, ezért nem adhattam le.) A jövőben kérni fogom, ne
tessék semmit se a lapnak küldeni, mert sokszor hetek múlnak el,
míg az ott lévő kéziratokat kézhez kapom.
N ovellájá t is nagyon köszönöm, derűs, ízes és életes írás. Vasár
nap az is napvilágot lát — ha más hatalmak máskép nem döntenek a
M. I. pünkösdi száma felől.
H étfőn reggel Becsén leszek, onnan megyek át Becskerekre. Ü ze
neteket vagy kéziratot Ducihoz kérem küldeni.
Sok szeretettel köszönti
baráti kézszorítással
Sztári Szivac, 1931 — V — 21
Szenteleky

DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U JV E R B Á S Z
Drága barátom,
’leveleidet megkaptam és köszönöm Neked, hogy elküldted Brody
Miklós levelét is, íbiszen nem árt, ha az ember itt-ott ilyen lehetetle
nül tájékozatlan írásokat ikap odaátról. E felett nem lehet olyan kónynyen napirendre térni, mert tudom, hogy Brody Miklós nincs egye
dül ezzel a makacs és ostoba állásfoglalással. Sőt többségben vannak
azok, akik nem tudnak kikecmeregni pesti kávéházi odújukból és
még elgondolni sem kisérelik meg, mi az itt magyarul írni és magyar
kultúráért küzdeni. Szeretném, ha Brody úr csak egy hétre jönne le
ide, ba csak kissé széttekintene és viszonyainkkal megismerkedne
Ha csak egy morzsányi becsület és értelem lenne benne, ámulással és
elismeréssel adózna nekünk azért a szinte csodálatos teljesítményért,
amit mi eddig a magyar kultúra érdekében csináltunk. D e Brody ur
nem lát túl kávéházinak műmárvány falain s ezzel a szűklátkörüség
gel, amelyhez nagy adag rosszindulat is járul, itél el bennünket, akik
naponta m illiószor jelentősebb munkát végzünk a magyar kultúra ér
dekében mint ő és sok más pesti kávéházi Dérouléde egész életükön
át. Természetes, hogy ilyen ostoba és gonosz ember nem lehet alkal
mas arra, hogy a béke és a megértés útját kövezze, ezért kérlek, hogy
ilyen közeledési ügyben ne fordulj többé hozzá. Én már elküldtem a
múltkori cikket Pestre, valószínűleg különösebb eredmény nélkül, de
bízom benne, hogy a tizedik, huszadik cikknek mégis csak lesz
visszhangja, mint ahogy azt is hiszem, h ogy más mentalitású és
horizontú emberek is laknak Pesten, nemesik Bródy Miklósok.
Pünkösd hétfőn Becskereken voltam a M agyar Közművelődési
Egyesület közgyűlésén. M egint kis bizakodással és tenniakarássai
lettem gazdagabb. N agyon szép volt. Különösen V árady hatott mind
nyájunkra. Draskóczyékkal mentem és jöttem. A z asszony útközben
niagy elragadtatással beszélt a neki küldött írásaidról. Csodálom,
hogy ezt a nagy elismerést nem zárta borítókba és nem küldötte el
Neked.
írásodat várja és szeretettel ölel
Sztári Szivác, 1931 — V I. 3.
Szentelcky
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K

U JV E R B Á S Z

Drága barátom,
a Csigaházas emberek nagyon tetszettek, finom, igaz, érett szépségű
írás. Kell-e mondanom, hogy nagyon örülnék, ha ellátogatnál hozzám
s kicserélhetnénk gondolatainkat. A z t hiszem kedden nem leszek itt

hon, Ú jvidékre m egyek, ezért gyere más napon, de lehetőleg értesíts
előre jöveteledről.
Szeretettel ölel és vár
Sztári Szivac, 1931 — V I — 13
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F E K E T E L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága jó Lajosom,
kérlek szeretettel: ne neheztelj, némaságom nem jelenít feledést vagy
közönyt, csupán fizikai és pszihifcai gátlásokat. Hiszem N eked m in
dig ünnepi áhítatban szeretnék írni, sajnos hosszú hetekig 'kell vá r
nom, míg ilyen áhítatra idő és alkalom kínálkozik. Ezért sokszor
türelmetlen és ideges vagyok, profán munkám, amely kenyeret ad,
erőmet szíjjá és elviszi minden időmet. És nem tudok kikerülni eb
ből a taposómalomból! Pedig olyan jó lenne egyszer azt tenni, amire
régen, fáradhatatlanul várok, oda menni, ahová vágyom , egyszer, ó,
csak egyetlenegyszer lerázni a kis napok és kötelességek húsomba
lelkembc vágó gúzsait.
M ilyen az élet? Hát bizony bácskai, de mégis mintha a béna.
lomha magyar lelkiismeret kicsit megoldódna a rekkent rónák alatt
V árady bátyánk nagyszerű és vakm erő beszédet tartott Becsikereken a Magyar Közm űvelődési Egyesület m egnyitó gyűlésén s ez a
beszéd mindnyájunkat megrázott. Féltettük, hogy baja esik Imire
bátyánknak, de csodálatosan semmi sem történt. Ú jvid ék is ébre
dezik, a múltkor lent tárgyaltam Koránival és V ilt doktorral a M i
Irodalmunk, egy irodalmi almanach és egyéb irodalm i problémák
miatt. Már elhivatottságról beszéltek s a legnagyobb áldozatkészség
gel akarják megterem teni a magyar irodalom biztos holnapját. A z 
tán végre azt is észreveszik, hogy alig van már m agyar tanító, hogy
a magyar analfabéták száma egyre nő s hogy a magyar tanítóképző
felállítása az első feltétele az életnek. ( A német tanítóképző már
szeptemberben m egnyílik.) U gyan minden késő bánat és beismerés,
de talán mégsem hiábavaló a magyar lelkiismeret nyugtalankodása.
Rokonszenves és biztató jelenség néhány diák tenniakarása, a
magyar egyetem i diákegylet megteremtésére irányuló tervek és p ró
bálkozások. Bizonyos vagyok benne, hogy ennek az egyletnek meg
alakítása lehetetlen, ez a kormány semmiesetre sem fogja megen
gedni, de a harc mégsem lesz eredménytelen, a sok írás, tanácsko
zás, beszéd és összejövetel az együttműködés szükségességét teszi
tudatossá.
Gyönyörű búcsúztató versedet az ügyész nem engedélyezte. Itt
küldöm. Csuka megmutatta többeknek, sőt Tón i bácsi hozzátartozói
nak is.

N agyon köszönöm verseidet, már többeknek hiányoztál s ha
nem is írtál volna, kénytelen lettem' volna írni Neked, hogy verse
ket kérjek Tőled.
Június 30-dki felolvasásodat nagy örömmel várom. Ismét hall
hatom a hangodat. Olyan jól esik a hangod s azt hiszem másoknak
is jól fog esni. A z újságban okvétlenül közzéteszem.
N agyon szeretlek s a régi lankadatlan barátsággal ölellek
Sztári Szivac, 1931 — június 23-án.
K ornél
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága barátom,
kéréssel jövök. A z t hiszem, már említettem N eked, hogy a Reggeli
Újság 1932. naptárában a kom oly irodalom is helyet kap. Egyszerűen,
népies hangon meg szeretném ¡magyarázni mi az irodalom s máért
olyan különösen fontos, hogy az itt élő magyar kisebbségnek iro
dalma legyen. És be szeretném mutatni a mi irodalmunkat. Érdekes,
egyszerű, tiszta művészettel megírt írásokat szeretnék ebbe a nap
tárba összegyűjteni, hogy az egyszerűbb műveltségű magyar paraszt,
kisiparos és egyéb kisember érdeklődését és megbecsülését a m i iro
dalmunk és azok íróival szemben felkeltsem. Talán ezzel is szorosabb
kapcsolatot teremthetünk irodalmunk és közönségünk között és min
denesetre újabb olvasókra teszünk szert, mert a naptárnak négy-ötször annyi olvasója van, mint az újságnak. Ebbe a naptárba kérek
tőled egy hosszabb írásit, kis regényt, amelynek hangja, témája, bonyadalma nem támaszt nagyobb igényeiket az olvasóval szemben. L e 
hetőleg július végéig kérem ezt az írást.
Ezenkívül a Reggeli Ú jság a M. I. karácsonyi száma helyett egy
irodalmi almanachot fog adni, amelyben minden író egy reprezenta
tív írását adja. A z almanach kiállítása művészi Ízlésű lesz, papírosa,
kötése elsőrangú. Minden író arcképe is ott lesz írása előtt rendesen
klisirozva s mint mondom: finom papíroson. N eh o gy a Vagyunk gya
lázatos kiállítására gondolj, mikor erről az almanachról beszélünk! A
kiadóhivatal nagyon, bőkezű (20.000 dinárt szán a 160 oldalas alma
nach kiállítására) a karácsonyi lap ára pedig almanachhal együtt csak
3 dinár lesz. Persze nagyon szeretném, ha az almanach tartalma is
olyan kiváló lenne, mint a kiállítása, ezért nagyon kérlek legszebb
írásodat add az almanach számára, lehetőleg meg nem jelent írást.
A z almanachból nagyobb mennyiséget minimális áron Erdélyben,
Magyarországon és Csehszlovákiában is el fogunk helyezni. Szóval
egy nagyobb vonalú és jelentőségű tervről van szó, amely úgy befelé,
mint kifelé méltóan, öntudatosan és a legszebb formában képviselje
irodalmunkat. N agyon kérlek, légy segítségemre ennek a tervnek va
lóra váltásában.

Azonkívül arra is kérlek, hogy írj bíráló m g y disputás írásokat
is, ha visszhangja támad, annál jobb s azit úgyis tudod, hogy ízléste
lenségeket, személyeskedéseket nem tűrök a vitatkozásban. A múlt
kor Ú jvidéken K orell Filippel, a Deutsches Volksblatt szerkesztőjével
beszélgettem, aki nagy lelkesedéssel olvassa a M. I.-kat. Roppant te t
szettek neki a T e vitázó cikkeid és fájlalta, hogy elhallgattál ezen a
területen. A Volksblatt egyébként lemásolta a M. I.-kat és irodalmi
mellékletet is ad persze sokkal, sokkal nívótlanabbat, mint a M. I.
H ol vannak ők irodalom tekintetében tőlünk! Épen ezért Korell nem
nagy örömmel vette azt a tervemet, hogy ismerkedjünk egyszer össze
mi magyar és német írók — az erdélyi magyarok és szászok mintá
jára — hogy kisebbségi irodalm i problémáinkat megbeszéljük. K orell
szerint ez a kontárok és mesterek találkozása lenne.
Szegény jó Kuncz Aladár távozása roppant fájdalmasan érintett.
Nemcsak egy mindig megértő és készséges barátot, de egy kiváló és
nekem mindig példát mutató küzdőtársat vesztettem el benne. N em
tudom lesz-e utódja, aki hasonló hittel és horizonttal fogja irányítani
a magyar kisebbség kultúráját és irodalmát Erdélyben.
M egértő támogatásodat várja és nagy szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — V I — 27

Szenteleky K orn él
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C Z IR A K Y IM R É N E K , ÓBECSE
N agyon kedves uram,
két tervünket kell közölnöm önnel, mindkettő megvalósításához az
ö n megértését és- munkáját kérem.
A z első az, hogy a Reggeli Ú jság naptárába az irodalom is bevo
nul, hogy ezzel is szorosabbá tegyük a kapcsolatot irodalmunk és né
pünk között. Persze egyszerűbb, érdekes cselekményű írásokat szeret
nék a naptárba összegyűjteni, amelyek nem támasztanak magasabb
igényeket az irodalm i ízlés és műveltség nélküli olvasóval szemben.
Egy kis bevezetőben arról szeretnék írni, hogy mi is az irodalom és
milyen fontos az, hogy változott életünkben irodalmunk legyen. N a :
gyón kiváncsi vagyok hogyan sikerül ez a tervem , de úgy érzem,
hogy ez szükséges, életes valami. Ebbe a naptárba kérek ön től kéthárom — esetleg már megjelent — novellát. Talán illusztrálni is fo g
ju k őket.
A második terv egy irodalmi almanach, amely a M. I. karácsonyi
száma helyett jelenne meg. N agyon szép kiállítású 160 oldalas könyv
lenne ez az almanach, mely a M. I. minden írójától hozna egy repre
zentatív írást é9 az író fényképét. Ez az almanach úgy befelé, mint
külföldön imponálóan akarná megmutatni irodalmunkat. Ezért egy
szép, erős s lehetőleg meg nem jelent írást, meg egy jólsikerült fény
képet kérek az almanach számára.

A naptár számára küldendő kéziratok határideje: augusztus 1.*
az almanachot pedig csak októberben kezdik el szedni.
N agyon kérem, kérje meg nevemben Darvas Gábort is, hogy a
Naptárba és az ALmanachba egy-egy írást küldjön. Annyira el vá
gyóik foglalva, hogy alig jutok a levélíráshoz, pedig csupán ebben az
ügyben valami 25 levelet kellene írnom. Tiaián Darvas megbocsájtja
a meghívásnak ezt a közvetett módját, ami persze csak ideiglenes*
mert m ihelyt lélekzethez jutok, neki is írok.
Szeretetett! köszönti készséges híve
Sztári Szivac, 1931. V II. 1.
Szent elek y
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LE S ZK O V Á C M LÁ D E N N E K , ZO M BO R
Gosp. Leskovac Miladen p rof eső r gimnazije
Sombor, K onjovióeva 25.
Kedves barátom,
húgom most jö tt hozzánk látogatóba Magyarországról és kérésemre
néhány verseskönyvet is magával hozott, m elyek talán ö n t is érdekel
nék. A könyvek jegyzéke a következő:
Erdélyi József: Kökény virág
•Kiss József: A v a r
Kosztolányi Dezső: Meztelenül
Szabó Lőrinc: Kalibán
Tóth Árpád: Lélektől lélekig
Kassák Lajos : 35 vers
G ellert Oszkár: Valam i a végtelen sugaraiból.
A könyveket már átlapoztam s ezért valamennyi az ö n rendel
kezésére állhat. Tessék talán megírni, m elyeket kívánja, én aztán /rög
tön beküldőm őket.
M i lesz a párizsi úttal? Én szeptember 4-én m egyek, engedélyem
végre m egérkezett s így rem élhetőleg nem lesz más akadálya utazá
somnak.
Szeretettel és régi barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1931. július 9-én.
Szenteleky
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KISS V IL M O S N A K (M A G IS T E R ), S Z A B A D K A
Drága testvérem,
mosit nekem is mentegetnem kell magam a hosszas hallgatásért, d e
haligatásomiban némi szándékosság is volt, ugyanis Fuchsné azt
mondta, hogy Berlinbe és Párizsba utazol. U gyan ennek nem tudtam

bizonyságot szerezni, senki sem említette a terv valóraválását, a
N ap lót nem olvasom, így nem tudhatom, írtál-e útiimpressziókat,
mégis hiszem, 'hogy távol voltál, új, idegen világok varázsát szíttad
magadba. Hiszem és kívánom. Tudom, hogy N ek ed sokat jelentene
ez az út s ezért el se képzelem, hogy ne válna valóra.
Hiszem, hogy hazajöveteled után sok szépet kapunk Tőled, ta
lán a M. I. is kap valamit. Ezzel kapcsolatosan közölhetem, hogy a
M. I.-nak kom oly tervei vannak. Többek között karácsonyra egy im 
ponáló, kifogástalan kiállítású almanabhal akar kijönni. Ez az alma
nach úgy befelé, mint kifelé (a külföldre is kolpontálva lesz!) frissen,
őszintén és imponálóan szeretné bemutatni irodalmunkat. Ha valami
közösséget érzel a M. I.-kal úgy küldj kéziratot az almanach számára.
Persze annak örülnék legjobban, ha valami esprit local lenne írásod
ban. A kézirathoz egy jólsikerült fényképet is kérek. Határidő: o k 
tóber 1. A z é rt írok ilyen korán, hogy egy igazi, reprezentatív írást
kaphassak az almanach számára.
Kristály barátunkról nincs sok mondanivalóm. Jó fiú, de könynyen ellendül és szélsőségekkel kacérkodik. Jelenleg eg y antiszemita
periódusban hintázik s talán azért támadta meg a szövetséget is,
Ludendorf módjára egy kalap alá véve azt a zsidósággal. Abban ter
mészetesen igaza van, hogy kisebbségi magyar szempontból kell te 
kintenünk teendőinkre és terveinkre. Sajnos ezt a helyes szempontot
az ő írásában sem találom meg. Valószínű lég egy új nemzedéknek kell
jönni, hogy megteremtse az új életform ákat és életideálokat irodai^
munkban. Erdélyben Berde Mária nagyszerű példát adott a Földin
dulással. Megrázó, igaz és bizakodással telített magyar, kisebbségi
regény amely az irredentizmus és a gerinctelen asszimilálódás között
új útat mutat. Születik-e valaha nálunk ehhez hasonló írás?
Én egyelőre itthon szívom a porit», az egyhangúságot és a csatorna
partján strandolok szorgalmasan. D e végre megkaptam a külföldre
szóló engedélyem et, ezért szeptember 5-én végre kom olyan útnak
indulok Párizsba, utána pedig Fon.tainableau-ban húzom meg magam
a legszebb corot-i őszben, kis panzióban a Loing partján. Ez a g yö
nyörű emlék, az őszi színek m egejtő varázsa hív megint Fontainafcleau-ba, ahol csodálatos, tiszta nyugalom borul a leiekre. Keli-e mon
danom, hogy nagyon várom már az elindulást, a szűk és lelketlen ha
tárok közüli kiszabadulást.
Szeretetteili ölel és beszámoló leveledet várja
Sztári Szivac, 1931. július 17.
K ornél

DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága Duoikám,
a mai esős, barátságtalan idő elmosta becsei kirándulásomat. A z t hi
szem, N ek ed se lett volna kellemes ilyen szeszélyes, m ogorva estében a
Tiszaparton üldögélni. D e remélem, holnapra ismét kiderül s ha nincs
ellenedre, a hét végén, pénteken vagy szombaton mégis felkereslek.
Előbb azonban értesítésedet kérem és várom: jöhetek-e?
Szereltette! ölel
Sztári Szivaic, 1931. július 21.
K ornél
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C Z IR A K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Postabélyegző: ST. I. N . Sivac 25. V II. 31.— 9.
Gosp. Fetter Imre knjizevnik
Stari Be t e j
N agyon kedves uram,
a nyomda megsürgetett, hogy mielőbb küldjem a naptárba szánt k éz
iratokat. Én továbbítom ezt a sürgetést és magam is kérem, ha csak
lehet, küldje mielőbb a naptár számára kéziratait. M iért olyan hallga
tag az utolsó hetekben?
Őszinte tiszteletét küldi készséges híve
Sztári Szivac, 1931. V II. 24.
Szent eleky
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F E K E T E L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága Lajosom,
ma jö tt meg leveled, de már néhány napja készülök írni Neked, így
azonban komolyan rászántam magam az írásra, a többiek hadd vár
janak. M indenekelőtt a két legfontosabb dologról szeretnék beszá
molni. A z első a hivatalos lap ügye. Én leveled vétele után azonnal
írtam Dusity Deján úrnak, bélyegben mellékeltem 11 dinárt és kértem
felvilágosítását a hivatalos lap külföldi előfizetését illetőleg. 5— 6 nap
múlva kaptam meg könyvét, ellenben felvilágosító levél még tíz nap
múlva sem érkezett. Erre ismét levelet írtam és megismételtem kéré
semet: lehet-e külföldről előfizetni és mennyibe kerül az előfizetés
Magyarországra? Mindeddig semmi válasz. Ú gy látszik nem fogadnak
el külföldi előfizetéseket s szerbiai módszer szerint nem felel a kér
désre.
Rádió-előadásod ügye sokáig homályos volt. V ég re megtudtam,

hogy Tornán szabadságon van, a neki címzett levelet — minthogy a
borítékon rajta állt a nevem — (túlzott diszkréció miatt nem merték
felbontani. Valójában biztosan azért, m ert féltek, hogy Tománnál
is panaszkodom a M. I. gyalázatos korrektúrája és nyomdatechnikája
miatt. Valószínűleg úgy gondolkoztak, hogy a panaszokat legjobb hevertetni, hátha elévülnek. íg y az előadásodról szóló hír, amelyet ma
gam fogalmaztam, Tornán hibáján kívül maradt ki, mert levelem a
hírrel együtt talán még most is felbontatlanuli fekszik íróasztalán.
A M. I.-t senki sem korrigálja, illetve Csuka f elületesen átnézi, de
kéréseimet, figyelm eztetéseim et senki sem veszi figyelembe, így lema
radnak (időszerű dolgok és olyan írások kerülnek a M. I. hasábjaira,
amelyek a Reggeli számára íródtak. Már félek kezembe venni egy
újonnan m egjelent számot. Ezért nagyon kérlek, légy elnézéssel a M.
I. pongyolán összeférceit ruhájával szemben, egyelőre nincs módom
arra, hogy rendesebben m egvarrt köntösbe öltöztessem, senkinek se
akarják kötelességévé tenni, hogy a melléklettel a nyomdában törőd
jön. Zoltán — amint azt a Vajdasági írás idejéből tudod — elég al
kalmatlan az ilyen szerepre
A honoráriumokat én utalom ki, Blazsek azonban úgy informált,
hogy a lap V ele d ^m egegyezett“ , ezért az utóbbi időben a T e versei
det nem jegyeztem a kiutalások ívén. Ha azonban a m egegyezés nem
köt, akkor megint én utalhatom ki a itiszteletdíjakat N eked. A legna
gyobb vershonorárium 50 dinár, am it mindenkor” megkaphatsz az én
kiutalásomban.
N agyon bánt, hogy a Naplónak írtál. Ez a lap erkölcsileg és anya
gilag nagyon leromlott, vasárnapi mellékletében semmi de semmi
irodalom sincsen, csak ollózott színes riport. A zon kívü l ez a lap az
utóbbi időben olyan hallatlan módon árulta el a magyar ügyet, a ma
gyar gondolatot, hogy éppen azok nem veszik a kezükbe, akikre T e
gondolsz, akik a T e írásaidat várják és szeretik. A N ap lót tudtommal
nem olvassa: Borsodi, Várady, Marton Andor, Draskóczy, Farkas
Geiza. Példányszáma felére esett. Fenyves oly piszkos ügyeket csinált
a szabadkai zsidó hitközségben, hogy a vezetőségből kidobták s a
jobbérzésű és magyarul érző zsidók megtagadták. N em tagadom,
hogy még mindig a legjobban szerkesztett magyarul írott lap, de ma
már semmi köze sincs az irodalomhoz és a magyarsághoz.
Ezek után kevés reménnyel szólítlak fel, hogy küldjél valamit a
M i Irodalmunk almanachja részére. Én úgy érzem hogy lelkileg még
mindig közöttünk vagy, hogy ide tartozol, ezért az almanachba ok
vetlenül hozni szeretném írásodat és fényképedet. A korrektúrát ma
gam végzem, a kiállítás nagyon ízléses lesz, s a könyv tartalma is
sokat ígér. Hallgass kicsit a szívedre és küldj egy-két verset ebbe az
almanachba.
Szeptember 5-én Párizsba megyek (végre kaptam engedélyt!) s
délután több mint egy órát töltök a Keleti pályaudvaron Budapesten.
H ogy örülnék ha láthatnálak, ha megölelhetnélek. Egy óra alatt be
szélhetnénk is valamit. Hiszem, hogy látni foglak s ennek az egyórás

találkozásnak majdnem annyira örülök, mint az út további részletei
nek. De addig még írok és hírt kapok Felőled
N agyon szeret és ölel igaz barátod és testvéred
Sztári Szivac, 1931. V I I 31.
K ornél
Előadásod nagyon szép volt, választásod is szerencsés volt. Ezzel
szemben Babits színtelen öregnek, sőt üresnek tűnt. A z t hiszem más
kor óvakodni fog V eled együtt fellépni.
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DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K
'Gosp. Dir. Skálán Karlo

U JVERBASZ
N ö v i Vrbas, Fabriika secera

Drága barátom,
ne haragudj, hogy ily kurtán és sietve, de a nyom da sürgeti a naptár
kéziratait, am elyeket illusztrálni is szeretnénk. Ezért1 kérlek, küldd
mielőbb kéziratodat a naptár számára.
Legközelebb, mihelyt kis lélekzethez jutok, levélben és részlete
sebben. A d d ig is szeret és ölel
Sztári Szivac, 1931. V III. 3.
Szent el eky
227
DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Drága barátom,
elnézésed kérem, hogy ilyen sokáig hallgattam, de az utóbbi napok
ban, mondhatni hetekben annyira összetorlódott a tennivalóm, hogy
csak a legsürgősebb levelekre tudtam válaszolni. Sorrendben először
a Marianneról kell írnom, am elyet nyomtatásban ismét elolvastam.
Másodszori olvasásban sokkal jobban tetszett, vélem ényem et revidiálni kellett. Szép, sápadt írás, melynek finomságai és szépségei nehe
zen nyílnak fel az olvasó előtt, szinte külön hangulatot követelnek.
Részben ez a lenge finomság, részben a lelkek párás kontúrjai o k o z 
ták bennem az első bizonytalan érzést. Nemcsak talajtalanságot érez
tem, hanem valami céltalan irreállitást is. Ez az érzés azonban, amint
említettem, a második olvasásban eltűnt, a Marianne szépségei és
halik finomságai megmagyarázták a talajtalanságot.
Gusztáv című novellád jobban tetszett. Biztosabb kontúrok, m e
részebb szerkezet, megkapó lendület. Boldogan tettem a M. I. kéz
iratai közé, amikor vasárnap legnagyobb csodálkozásomra a Reggeli
mellékletén találtam. Kinek küldötted Ú jvidékre, hogy ez megjelen
hetett? M ert az én példányom még mindig itt van s nekem fáj leg

jobban hogy ezt a szép írást nem közölhettem le ia M. I. hasábjain.
'Kíváncsian várom kritikádat Csuka könyvéről. Tudom hogy nem
könnyű munka, de hiszem, hogy ügyesen oldod meg.
Most fejeztem be Kuncz Aliadár Fekete Kolostorát. N em emlék
szem, mikor olvastam volna hozzá hasonló könyvet. Rettenetes, g y ö 
nyörű: emberi. A könyv elolvasása után hatványozottan fájt, hogy
éppen őt, ezt a finom, terem tő lelket, ezt a hatalmas energiaforrást
kellett elveszítenünk.
A fényképeket köszönöm, jónak találom őket, azt hiszem klisirozva is jók maradnak. A Szembekötősdit már leadtam a Naptárba,
amelybe egyébként nagyon szép anyag gyűlt össze.
Szeretettel ölel igaz barátod
Sztári Szivac, 1931. V III. 12.
Szent eleky
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Drága barátom,
kritikád nagyon jó, éles és igaz képet ad Csukáról. A z t nem lehet
elhallgatná, h ogy sokszor költőieden, a prédikátorok üres pátoszával
akar lendületeit adni nagyon is prózai elgondolásainak. Ezt elhallgatni
nem lehet, nem szabad, erősebben hangsúlyozni viszont tiszteletlen
ség azzal a férfiúval szemben, aki annyi mindent tett irodalmunk ér
dekében. Vélem ényem szerint ezeket a kellemetlen megáll apításokaifc
kurtítsd meg és szorítsad'őket mellékmondatokba, hogy sértő élűiket
letompítsad. A lényeg nagy aktivitása, forrongó, feszülő közlési vágya
legyen, illetve erényeinek, értékességének elismerése. Talán így vala
hogy meg lehetne írni a kritikát anélkül, hogy a megalkuvás vagy a
lelkiismeretlenség vádja kínozna a kritika megjelenése után.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931. augusztus 20.
Szenteleky K ornél
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Drága barátom,
a mai postával kiküldöttem N ek ed a Fekete Kolostort. Hiszem, hogy
N ek ed is olyan mély, megrázó élményt jelent ez a gyönyörű memoár,
mint amiilyent nekem jelentett. K érlek számolj érdeméhez mérten be
a M. I. legközelebbi számában, ahogy azt a könyv és szegény jó Kuncz
Dadikánk megérdemli.
Szeptember 5-én szabadságra m egyek és 20-án jövök vissza. Sza
badságomat Párizsban és Bretagneban fogom tölteni, hiszem, hogy

kellemesen, új élményeikkel gazdagodva. Ezen idő alatt — főleg a
szept. 13.-iki számba — Csuka címére Ú jvidékre küldd a kéziratokat.
Szeretném, ha a 13. számba a Fekete kolostor kritikáján kívül egy rövidebb novellát is küldené!. Kis regényedet még nem olvastam végig,
nem jutottam hozzá, de hiszem, hogy elutazásom elő tt elolvasom,
hiszen nagyon kíváncsi vagyok rá.
Köszönöm erdélyi híreidet. A Helikon augusztus— szeptemberi
számát még eddig nem kaptam meg. Ha T e már megkaptad volna,
úgy légy oly jó és küldd el nekem, ígérem, hogy rögtön visszaküldöm.
Sok szeretettel ölellek. Igaz barátod
Sztári Szivac, 1931. V III. 25.
Szenteleky Kornél
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U JV E R B Á S Z

Drága barátom,
megkaptam és mindjárt a nyomdába továbbítottam Csukáról küldött
portrédat. N a g y o n jó. Ennyi alapossággal és ennyi szeretettel még
nem rajzoltál arcképet senkiről sem, még novelláid hősedről sem.
Csuka nagyon hálás lehet ezért a nagy és gyönyörű munkádért.
Szeptember 5-én szabadságra megyek. Párizsban és Bretagneban
töltöm napjaimat és 20. után jö v ö k haza. A M. I. szépít. 13. számát
Csuka fogja összeállítani, ezért arra kérlek, hogy ha ebbe a számba
kéziratot küldesz, akkor — 5. után — Csuka címére küldd Ú jvidékre.
Szeretném, ha ez a szám se jelenne meg a T e írásod nélkül.
A novellapályázatra sok pályamunka érkezett, de eddig az első
díjra még egy alkalmas, vagy érdemes novella sem futott be. Félek,
hogy nem is fog befutni. Ezért szeretném, ha T e is pályáznál. A z t
hiszem, ebben semmi kivetni valót sem -találhatsz, hiszen sok beér
kezett író küldi el írását a lapok novellapályázataira. A belgrádi
Politika díjait is beérkezettek nyerték el. A Pesti Hírlap díját pedig
Bónyi A dorján. Szóval ha kedved van, küldj egy — akár régebbi —
szép novellát. N em muszáj a szerkesztőségbe, küldheted nekem is.
A z 1000 dinárra akár előleget is vehetsz. D e arra kérlek, hogy m in
dennemű küldeményed szeptember 4-ig itt legyen Szivácon.
Szeretett-öl ölel
Sztári Szivac, 1931 — V I I I — 25.
Szenteleky

FE K E TE L A J O S N A K , K ISPE ST
Drága Lajosom,
nagy örömmel vettem leveledet és készséggel viszem Pestre nagy
fiadat, amennyiben ez a kifejezés nem sértő számára. M ert bizonyos,
hogy ő már nagy legény, akinek inkább útitársa lehetek, mint gyám
kodó kísérője. Szóval 5-én, szombaton 15 óra 25-kor érkezünk a K e 
leti pályaudvarra.
Végtelenül sajnálom, hogy Pesten egy napig se maradhatok, de
rövid szabadságomat és hosszú útitervemet nem tudtam másképpen
beosztani és elrendezni. Tudom, hogy nagyon rövid lesz az az egy óra,
amit a Keleti zsivajában együtt tölthetünk, de azért nagyon, nagyon
örülök találkozásunknak. V égre ismét láthatlak!
Egyidejűleg értesítem Ribárné őnagyságát pontos indulásomról.
Legjobb ha Verbászon találkozunk, ahol átvehetem Zoltánkát s ahon
nan ő is hamarosan visszatérhet Ú jvidékre.
Ha addig semmiféle értesítést nem kapsz, akkor biztosan jövünk
ötödikén.
A viszontlátásig nagy szeretettel öled
Sztári Szivac, 1931 — augusztus 27.
igaz testvéred
K ornél
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Drága barátom,
úgy emlékszem, hogy a H olló nagyon szép írás, ha mindjárt nem is
kimondottan novella. D e a pályázatnak ilyen szigorú megszorítása
nincsen, következőleg nyugodtan pályázhatsz vele. A „Délután 3-tól
éjjeli 12-ig“ már kimondottan novella, de nekem nem tetszett anynyira. Igaz, hogy most már nem tudnám megmondani, mi hiányzott
belőle. Ha teheted, küldd el ezt is, ha nem, akkor csak a Hollót.
Verseid nagyon szépek, külön köszönöm őket.
Szeretettel ölel

DR. D R A S 'K Ó C Z Y E D É N E K , ÖBECSE
Gosp.
Dr. Draskoci Ede, advokat
Stari Becej
Dunavskia banovina
Szeretettel köszönt és gondol Rád
Kornél
Párizs 1931 — IX — 15
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Drága barátom,
ismét itthon, a gondok és kötelességek kásahegye előtt. Kézirat dol
gában elég rosszul állunk, mindössze egy Kristály novella futott be
távolilétem alatt, a többi csupa kezdő dililetáns, azonkívül négyen
már az almanach számára küldtek kéziratot. M inthogy annyi profán
elintéznivalóm van, krónikát és figyelőket nem írhatnék a vasárnapi
szám részére, ezért leghelyesebbnek gondolnám, ha a M. I. m egjele
nését egy héttel kitolnánk, szóval október 4-én jelenne meg a k ö vet
kező szám. Ezt talán az újságban be is lehetne jelenteni. A ddigra
feldolgozhatnám a kéziratokat, krónikát is írhatnék s remélem ezen
idő alatt m ásoktól is kapnék kéziratokat.
Lajossal beszéltem, az Athenaeumnál megköthetnők ugyanazt a
szerződést, amit az Erdélyi Szépmíves Céh. (Könyvtárak, iskolák azon
ban nem vennének kiadványainkból, mert költségvetésüket 30— 50
százalékkal csökkentették, úgyhogy a legfontosabb könyvek beszer
zésére sincs pénz. N agyon szeretné, ha többet hallatnánk magunkról
Pesten s azt ajánlotta, hogy szerepeljünk a pesti rádióban. Szerinte
okvetlenül kapnánk egy órát, am elyet „vajdasági est“ -nek keresz
telhetnénk el s amelyet 4— 5-en szépen kitölthetnénk. Sajnos, az uta
zási nehézségek könnyen elgáncsolhatják ezt a tervet.
Holnap vagy holnapután küldök valamit a R. U. számára párizsi
élményeimből, örülnék, ha kis beszámolót küldenél az itthon történ
tekről. Koráni hazajött-e már? A novellákat- olvassák?
Szeretettel ölel
Sztár] Szivac, 1931 — szept 21.
Kornél

Drága Ducikám,
ismét itthon, a nyűgös kötelességek kásahegye előtt keservesen inga
dozó lelki egyensúllyal. N agyon, nagyon szép vo lt Párizs, nagyon
sokat adott élményben és fényben, a ville lumière sugarai sokszor
vigaszos kísérőim ebben a csüggedt éjszakában.
itthon tervek is vártak. M ár régóta szó volt arról, hogy meg k e l
lene alakítani a M . Közm űvelődési Egyesület író i szekcióját. Ez a
tömörülés több előnyt jelenítene számunkra és megalakítása — «a
Közm űvelődési Egyesület keretén belül — tiszta formalitás. Tegnap
Ú jvidéken voltam, -ahol Dr. V ilt, Koráni és persze Csuka Zoltán
türelmetlenül sürgették régi tervünk valóra váltását. A z újvidéki
uraiknak okt. 11. felelne meg legjobban s hozzá még azt vetették fel,
hogy leghelyesebb lenne ezt a megbeszélést Becsén megtartani, ahová
a bánátiak is könnyen elmennének. VáradyJ Juhász, Borsodi, G eize
bácsi, Kristály, Szirmai, az újvid éki urak és a becsei írók meghívásá
ról lenne szó, szóval legfeljebb 10— 12 ember összejöveteléről. K ér
dés tehát; hol lehetne ezt a megbeszélést megtartani? A N ép k örb en,
esetleg G-erb éréknél, vagy N álatok? A z újvidékiek autón jönnek és
este vissza is mennének, szóval délután 5 és 8 k özött kellene szá
munkra egy nyugodt helyiség.
N agyon kérlek drga Ducikám, tedd magiadévá ezt a tervet, m ely
nek megvalósítása talán a fejlődésnek egyik lépcsője tesz és írd meg,
hogy T e miképen gondolod valóra váltani ezt az értekezletet. Szives
válaszodat mielőbb kérem, hogy az illetékeseket idejében m eghív
hassam.
N agyon köszönöm Makóról küldött jóleső megemlékezésedet.
Szeretettel ölel és a nagyságos asszonynak kézcsókját küld!
Sztári Szivac, 1931. IX. 26.
K orn él
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Gosp. Fetter Imre knjizevnik
Stari Becej
N agyon kedves uram,
köszönettel nyugtatom az Alm anach számára küldött írását. M inthogy
minden írás fölé a szerző arcképe kerül, nagyon kérem, küldjön m i
előbb egy jólsikerült fényképet, mert október közepén Pestre szeretnők küldeni a képeket, hogy szép kliséket kapjunk. — Engem is bánt,
hogy a novellapályázaton nem vett részt, de vigaszul közölhetem,
hogy a pályázatot tavaszra megismételjük, amikor biztosan számí-

tünk részvételére. — Bízom benne, hogy. 11-én Becsén találkozunk.
Én fontosnak tartom ezt a megbeszélést, mert a szervezettség csak
előnyt jelent számunkra s talán nyélbeüthetjük a könyvkiadás ügyét
s megvitathatunk néhány életrevaló problémát. A viszontlátásig sok
szeretettel köszönti
készséges híve
Sztári Szivac, 1931 — X — 2.
Szenteleky K ö tn é l
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Drága barátom,
vasárnap, október 11-én este az újvidéki urak (Dr. V ilt és Dr. K oráni)
indítványára megbeszélést szeretnénk tartani a becsei Népkörben.
Ugyanis arról van szó, hogy mi írók a Magyar Közm űvelődési E gye
sület keretei között csoportosuljunk. Ez a — ha mindjárt laza és
kezdetleges — szervezkedés sok előnyt jelenthetne számunkra. Ezt a
témát szeretnők megvitatni, ezért kérlek gyere okvetlenül velem va
sárnap délután Becsére.
N ovellád nagyszerű írás! Egyébként sok mindenről szere<tnék
beszélni Veled. H a nem jöhetnél Becsére, legalább az állomásra
gyere ki!
Okvetlenül elvár és szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — X. — 8.
igaz barátod
Szenteleky
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Drága barátom,
vasárnap, október 11-én este az újvidéki urak (D r. V ilt és Dr. Koráni
indítványára eg y megbeszélést szeretnénk tartani a becsei N ép kör
ben. Ugyanis arról van szó, hogy mi írók a M agyar Közm űvelődési
Egyesület keretei között csoportosuljunk. Ez a — ha mindjárt laza
és kezdetleges — szervezkedés sok előnyt jelenthetne számunkra. Ezt
a témát szeretnők megvitatni és ezért kérlek, gyere el okvetlenül
Becsére, mert véleményedre, hozzászólásodra nagy súlyt helyezünk.
N agyon szeretnélek már látni s a regényedről — amit már rég
kiolvastam — beszélni Veled. H a Becsére jössz, légy o ly jó és hozzad
magaddal a Fekete Kolostort is.
A viszontlátásig szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1931 — X — 8.
igaz barátod
Szenteleky K o m é t

D R. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÖBECSE
Drága Ducikéin,
ma kaptam lóvéiét Vilttől, amelyben arról értesít, hogy vasárnap Koránival és Csukával kijönnek Becsére. A meghívásról azonban nem
tesz említést, mire én sietve meghívtam Váradyt, G eiza bácsit, K ris
tályt és Szirmait. Borsodinak már régebben írtam erről a megbeszé
lésről, de ő már eleve lemondott. H a T e vagy V ilt ugyancsak meg
hívtátok a nevezetteket, kevesebb baj, mintha egyikünk se hívta
volna meg őket. M ost csak arra kérlek, hogy a becsei Töm örkénye
ket is invitáld meg vasárnap estére.
A viszontlátásig nagyon szeretve ölel
Szitán Szivac, 1931 — X — 8.
K orn él
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Kedves Zoltán,
tegnap kaptam meg V ilt dr. levelét, amelyben arról értesít, hogy va*
sárnap Becsére indulnak. A meghívásokról nem esett szó, mire én
sietve meghívtam Váradyt, Farkas Gejzát, Juhászt, Kristályt, Szir
mait, valamint bejelentettem biztos jövetelünket Draskóczynak. M ai
leveled ezért nagyon kellemetlenül érint. Én nem tudok semmiféle
politikai tanácskozásról, de még ha lenne is ilyen Becsén, vélem é
nyem szerint ezt a mi megbeszélésünkkel semmiféle vonatkozásba
sem lehet hozni. Draskóczy sem írt semmiféle kellemetlen mellékzöngékről. Lehet, hogy én nem látom olyan tisztán a mai helyzetet
és a megbeszélésünkkel járó kellemetlen lehetőségeket, de az én v é le 
ményem az, hogy összejövetelünket azért meg lehetne tartani. Ha
azonban te és az újvidéki urak más véleményen lennétek, akkor kér
lek, m ondjátok T i le a becsei találkozást, persze sürgönyileg. Ebben
az esetben a következőknek kellene sürgönyt küldeni: 1. Várady,
2. Farkas Gejza, 3. Kristály, 4. Szirmai, 5. Szenteleky, 6. Draskóczy.
M inthogy meghívásomban hangsúlyoztam, hogy a megbeszélés iníciatívája Ú jvidékről indul ki, helyénvalónak tartom, hogy a lemondás
is Tőletek történjék.
Ha sürgönyt nem kapok, akkor vasárnap útrakelek. M inthogy a
becskerekiek hajója és a m i vonatunk csak hét óra után érkezik
Becsére, a megbeszélést nyolc óra előtt nem lehetne elkezdeni.
Szeretettel ölel

Drága barátom,
bocsáss meg, hogy ilyen sokáig kések a válasszal, de hazaérkezésem
kor a kötelességek és sürgősen elintézendő dolgoknak egész kásahegyét találtam magam előtt. Ezen a kásahegyen, sajnos még nem
tudtam magam átrágni, sőt még azt se mondhatom, hogy a felénél
vagyok, pedig ugyancsak szorgalmasan dolgozom.
N agyon köszönöm az almanach számára küldött kéziratodat, de
félek, hogy ezzel az írásoddal esetleg kellemetlenségünk támadhatna
az ügyésszel. Ha kezemet a szívem re teszem, akkor én se mondhatok
mást, mint azt, hogy egy magyar községi orvosnak ilyen beállítása
túlzott és tendenciózus. Én is községi orvos vagyok, az én lakásom
ban egész nap a pesti rádió szól, zongorámból sokszor sírnak fel a
magyar nóták és ezért még semmi kellemetlenségem sem volt, holott
engem még azzal is vádolhatnának, hogy apai részről nem is vagyok
magyar. Lehet, hogy az én helyzetem kivétel és jól tudom, hogy sok
kal borzalmasabb elnyomásokban van része a jugoszláviai magyar
ságnak, mégis ezt a panaszt ilyen formában feldolgozni nem 'tartom
opportunusnak. Mindenesetre leadom a kéziratodat, de abban az
esetben, ha az ügyész kifogást emelne ellene, szeretném, ha mindjárt
egy másikat adhatnánk helyette, nehogy ¡a nyomásban fennakadás
álljon elő. Ezért légy oly jó, drága Vilikém , biztonság kedvéért küldj
tnóg egy írást az almanach számára — tartaléknak.
Párizs gyönyörű volt, igazi isola bella nyűgös, robotos életemben.
Sajnos, már messze mögöttem van, alig látom már halványodó szép
ségeit.
Isola Bella című regényem végre megjelent az Erdélyi Szépmíves
Céh kiadásában. N agyon ízléses s mondhatni tökéletes a köntöse.
Sajnos, még eddig csak két példányt láttam belőle, nem tudom mikor
érkeznek a többiek.
M i van Sziráky Dénes Sándor barátunkkal? Két levelemet válasz
nélkül hagyta.
Szeretettel ölel
Sztárd Szivac, 1931 — X — 9.
igaz testvéred
K ornél

N agyon kedves Cziráky uram,
bocsásson meg, ihogy csak most válaszolok levelére, de pár napig
ágyban feküdtem s még most is gyengélkedem. íg y a munka cs a
kötelesség egyre torlódik, erőm és energiám azonban nem szaporodik.
N a g y örömmel olvastam a topolyai est lehetőségét. H át végre
oda is eljuthatunk és beszélhetünk valamit a vajdasági magyar iro 
dalom nevében és érdekében! Én persze nem vehetnék i észt ezen
az esten, de gondolnám, hogy ön , Szirmai. Csuka esetleg Dudás
Kálmán, aki a szomszédban lakik, méltóan reprezentálnák a M. I.-t.
Borsodira nem számíthatunk, ha a múltkor még Becse is messzi \olt
neki, a Becskerek és Topola közötti távolság pedig csakugyan rettene
tes távolság, aminek legyőzésére fiatalos hév és nem csüggedő ener
gia szükséges. Csukának és Szirmainak én magam írnék ebben az
ügyben, ö n t arra kérem, hogy Brandrisz doktor úrnak és esetleg Du
dás Kálmánnak is írna, ha az ő meghívását egyáltalában helyesnek
tartaná.
A Mihál bácsi ügyében beszéltein Korán! doktorral, akivel meg
egyeztünk, hogy a lap hetenként egyszer, vasárnap lehoz egy két leve
let, megcsináltatja a kliséket, amelyek aztán az ö n tulajdonai. T e s 
sék talán mindjárt elkezdeni a rajzok és levelek szállítását, mert mint
említettem, az elvi megegyezés már megtörtént.
Sok szereltettél köszön1':
Sztári Szivac, 1931 — X — 25.
igaz barátja
Szentelekv K orn él
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F E K E T E L A J O S N A K , KISPE S T
Kedves Lajosom,
néhány napig gyengélkedtem (a tüdőmmel sehogy se jövök rendbe)
s ezért csak ma adhattam fel pénzeslevélben 1000 dinárt a címedre.
Kérlek, küldd mielőbb az almanachba szánt Írásodat, mert a
szedés már megindult, ha helyesnek gondolod, küldd „Szilágy“ című
versedet, azt hiszem 3— 4 oldalnál nem vesz többet igénybe. Esetleg
küldj él 3— 4 rövidebbet. De ismételten kérlek: mielőbb.
A levelekre újabb választ nem kaptam.
Szeretettel ölel és gondol Rád

DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Drága barátom,
nem akartam írni Neked, de csodálatos megérzésed mégis arra kény
szerít, hogy igazoljam sejtésedet. Csakugyan beteg voltam, feküdtem
is pár napig és nagyon rosszul éreztem ¡magam. Főleg éjszakáim v o l
tak rettenetesek: egyedül ülni az ágyban, gyűrött, lecsúszott nedves
törülközőkkel, a szép francia könyvek lecsúsznak a paplanról, érdek
lődésem fáradtan pislákol, mint a kialvó mécses. Csak a köhögés
érdekel, meg a vér, meg a higany nyújtózkodása az üvegcsőben. P e
dig az élet nem jelent sokat számomra, azt se mondhatnám, hogy
ragaszkodnék hozzá, mégis ezek a mementók, amelyek az eltávozásra
intenek, idegesítenek, kellemetlenek.
M ost már jobban vagyok, a sok orvosság nyugodtabb éjszaká
kat bizitosít és kevesebb köhögést. Ez nagyon sokat jelent, szinte
elégedettnek érzem magam. M ár ki is járok és csendesen végzem
prakszisomat.
A múlt héten Cziráky keresett fel egy levéllel, amelyben arról
értesít, hogy Topolára hívnak bennünket novem ber 7-ikére. Szerbmagyar kultúrestet rendezne ¡az ottani Dobro Delo, amelynek kere
tében a M. I. gárdája is szerepelne. Én persze nem mehetek, de gon
dolnám, hogy Te, Csuka, Cziráky esetleg a szomszédban élő Dudás
Kálmán méltóan reprezentálnák a M. I.-t. Szeretném ha T e megint a
veszteglő vonatokat olvasnád fel. Vacsora és útiköltség megtérítve.
Légy o ly jó és értesítsd C zirákyt (Fetter Im re St. Recej) elfogadha
tod-e a meghívást és mit olvasnál fel, mert a műsort be kell mutatni
a hatóságoknak.
M ellékelten küldöm „ A hazatért“ vázlatod javítását. Talán nem
voltam túlszigorú, de ezt a pár szót ki kellett törölnöm, mert ezek
okvetlenül szemet szúrtak volna. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok
a folytatásra. Ez igazán nagyszerű, elevenünkbe vágó téma. K edves és
finom a Báze Bul. c. novellád, mint valami gondos, lágy pasztel. Sem
miesetre sem szentimentális!
Ma küldöm a Helikon Dadi számát és kérlek, írj valamit a Fe
kete Kolostorról. Ha lehet hétfőig.
Szeretettel ölel, őnagyságának kézcsókját küldi
Sztári Szivae, 1931 — X — 27.
igaz barátod
Szenteleky

Kedves Zoltán,
első kéréseim az lenne, hogy küldd el a többi novellát is, mert a bí
ráló bizottság jelentésében majdnem m indegyikről m eg szeretnék
emlékezni. Legfeljebb a teljesen rossz írásokat ne küldd, mert azokat
fel sem említem. N égy-öt ilyen értéktelen írás van, a végén röviden
ott áll a lesújtó értékmegállapítás. A többit azonban kérem.
Becskerek végre megmozdult. Sajnos, jelenleg egészségi állapo
tom nem engedi, hogy útra keljek, de azért nagyon szeretném, ha
tervezetedet a könyvkiadás módozatairól, a bíráló bizottság össze
állításáról elküldenéd nekem, én okvetlenül hozzácsatolom vélem é
nyemet, esetleg kiegészítő vagy módosító javaslataimat.
A napokban írt Cziráky és jelentette, hogy novem ber 7-én este
Topolán szerb— .magyar kultúrest készül, amelyen a M. I. is szerepet
kapna. Fetter rám bízta a műsor összeállítását. Én Rád, Szirmaira,
Czirákyra és esetleg Dudás Kálmánra gondoltam, akik méltóan rep
rezentálhatnátok a M. I.-at. Én sajnos nem mehetek, napokig nyom 
tam az ágyat és most se érzem még jó l magam. D e Topolát semmi
esetre sem szabad elszalasztanunk, ki tudja, m ikor adódik ismét al
kalom, hogy abban a nagy, tespedt m agyar faluban kultúráról és iro
dalomról lehetne beszélni? Szeretném, ha T e néhány verset szavalnál,
esetleg kétízben is: Először saját verseidből, másodszor a M. I. k ö l
tőit mutatnád be egy-egy verssel.
A z almanach első kéziratcsom agját már elküldtem JComlósnak,
akit arra is kértem, hogy sürgesse meg a T e és Blazsek kéziratait.
A fényképekkel h ogy állunk? Többen arra kértek, hogy fényképeiket
küldjem vissza. Ezért kérlek, őrizzed meg a fényképeket.
Mellékelten küldök egy Fekete és egy Berényi verset a Reggeli
számára. Fekete elkeseredetten panaszkodott, hogy A nyákról szóló
versében mennyi a sajtóhiba. Kérlek nézz utána, hogy verseit gondo
sabban korrigálják, mert állandóan az ón fülemet rágja. Kíváncsi va
gyok, verseskönyvében hány sajtóhiba lesz. Á lltólag nagy m egle
petéseket tartogat számunkra ez a kötet.
Sok szeretettel ölel és gondol Rád
Sztári Szivac, 1931. X. 27.
K om éi

Drága -barátom,
nagyon szerettem volna V eled találkozni, sok panaszt, «tervet, álmot
és kudarcot kiönteni, esetleg kicserélni. Sajnos, most nem m egyek
többé Szabadkára, jelenleg egészségi állapotom nem engedi meg az
utazást és az éjszakázást. íg y nem tudom a Komárom i ügyet sem meg
beszélni Veled, pedig tudom, ¡hogy szóval sokkal egyszerűbben, gyor
sabban és simábban lelhetne ilyesm it elintézni.
A Literária felszólítása nagyon megtisztelő, a T e rámgondolásod
pedig szinte megható. Sok barátságot és megbecsülést érzek ki be
lőle. Köszönöm ezt Neked, drága jó barátom, de mégis nemet kell
mondanom. K ét okból kell ezt a megtisztelő felhívást visszautasí
tanom.
A z egyik ok az, hogy én Kom árom i Jánost minit írót nem sokra
becsülöm. Jóméhány dolgát olvastam, de mélyebb tehetséget nem ta
láltam benne. Kellemes csevegő, ostoba virtuskodások kedélyes króni
kása, de alakjai népszínmű figurák, vagy édeskés Benczúr utánzatok.
Magyarságát sem találom eredetinek és különös értékűnek. Szóval
bizonyos lelki gátlás akadályoz abban, -hogy az ő jubileumának m eg
rendezésében vezető szerepet játszak.
A másik ok a mi vigasztalan helyzetünk. Itt eg y író sem tud
könyvet kiadni és elhelyezni, mert ¿ízt a kis érdeklődést, ami még a
magyar könyvek iránt pislákol, kihasználják a külföldi diszkiiadások.
Iia az olvasóközönség egyre fo g y ó és tespedő magyarságára és könyvszeretetére Komárom i János érdekében apellálunk, akkor nem marad
több lelkesedés és áldozatkészség a mi íróink számára. Pedig minden
képen fontosabb lenne a m i irodalmunkat felsegíteni és fejlődési le
hetőségét megteremteni. Hiszem, hogy T e is kaptál a Magyar Közm ű
velődési Egyesülettől felhívást, am ely a vajdasági Szépmíves Céhet
szeretné megteremteni. Én ezt a gondolatot helyesnek és életrevaló
nak találom. Először a mi életünket, fejlődésünket kell biztosítani s
csak azután jöhetnek a Kom árom i Jánosok díszkiadásai. Talán ez
nyersen hangzik így, de ennek igazsága mélyen a lelkemben él, ezt
leplezni és kendőzni sehogyan se tudnám.
A Kom árom i ügyön kívül, sok mindenről szeretnék még beszélni
Veled. Olyan messze vagyunk egymástól és az idő is lassan eltávolít.
N a g y fáradságot jelentene, ha egy este eljönnél Szivacra?
Szeretettel, régi lankadatlan barátsággal ölel
Sztári Szivac, 1931. X I. 4.

Kedves Zoltánom,
először is átolvastam regényrészletedet és nem tartom alkalmasnak
az al-maniach számára. N ekem nagyon idegen ez az írás. Képei szépek,
stílusa szinte pompázó, ide valahogy nem T e vagy m ögötte. Sőt, ami
mögötte van, az orvospszihológiai va gy pszihiátai szempontból is
nagyon csavaros, hát még egyszerű pszihoJógiai, vagy a dialektikus
látszögből tekintve ezt a regényrészletet! A T e egyéniségedhez a
„neue Saohlichkeit“ illik, a tárgyak és események kemény, öntudatos,
sőt célzaitos tapintása és beállítása. Ez a részlet néhány szép, színes,
de szétmállió, kontúr nélküli pasztellfol/t. Sokkal jobban szeretném,
ha 3— 4 verset adnál az almanachba, abban mégis csak magadat adod
és azt hiszem, egy ilyen antológiában ez a legfontosabb. Edisont ok 
vetlenül! Ha azonban ragaszkodnál a regényrészlethez, nekem nem
lesz kifogásom ellene, de ismétlem, sokkal jobban szeretném, ha v e r 
sekkel szerepelnél. A napokban küldöm Komlósnak az almanah
folytatólagos kéziratait, vele küldöm a regényrészletet is és cselekedj
belátásod szerint.
T . . . . O . .. .-t nem hívtam meg az almanachba, mert írásai na
gyon laposak, banálisak, magyarellenesek és rettenetes magyartalan
sággal íródnak. M ajdnem át kell írnom összes cikkeit, minden mon
datában három-négy germanizmus, magyar szókincse minimális és a
múltkor ki kellett húznom jó néhány sort a szláv zenéről írt cikké
ből, m ert azt állította, hogy a jugoszláv zene messze felette áll a
magyar népzenének és hogy a szerbeknek azért van olyan gyönyörű
mélánkóliás zenéjük, mert a magyarok századokon keresztül elnyom
ták őket. Szóval T
semmiesetre sem kerül az almanachba, ha
azt én szerkesztem.
Szeretném azonban Polácsit meghívni, akinek T h ök öly cikke na
gyon tetszik. Talán ugyanebből a tém akörből meríthetne egy cikkre
valót. A fényképét is kérjétek el és küldjétek el klisiroztatni. Cikkét
persze szeretném előbb elolvasni.
Tervezetedet nagyjából helyeslem, csupán néhány részlettel sze
retném megtoldani. Egyébként érdekes eredményit értem el abban az
ügyben a pesti Géniusszal. Ugyanis Komáromi János arra kért fel,
hogy jubileumi díszkiadására alakult „Kom árom i János barátai“ című
alkalmi egyesülés elnöki tisztségét itt Jugoszláviában elvállaljam. Én
megírtam, hogy mi nagyon siralmas helyzetben vagyunk s ezért csak
egy feltétel alatt vállalom el ezt a tisztséget, ha kiadója a Géniusz
a legszerényebb feltételek mellett és a legjobb szeretettel kolportálja
a mi kiadványainkat. Erre a Géniusz nagy örömmel vállalkozott, sőt
azt ígérte, hogy sokkal jutányosabban fogja könyveinket terjeszteni,
minit az Athenaeum az erdélyiekét. Persze ő is saját fedőlapjával,
saját kiadásában szeretné a mi könyveinket megjelentetni. Minthogy

a Géniusznak a minisztériumban nagyon jó összeköttetései vannak,
jobban bízhatunk abban, hogy az állami könyvtáraknál, iskoláknál
kiadványainkat elhelyezi. Ezzel kapcsolatban a Literáriával is Leve
leztem. Kende és Radó a legszivélyesebben fogadták tervemet, sőt
azt is fölajánlották, hogy a Literária névsorát, esetleg adminisztrá
cióját is felhasználhatjuk a taggyűjtésnél.
A becskereki összejövetelre sajnos még nem merek elmenni.
Félek, hogy ismét visszaesek, múltkori betegségem is a becskereki út
után jelentkezett- Szomorú ez, mikor az embernek egyre több mun
káról, tervről és tennávágyásról kell lemondani.
N a g y szeretettel ölellek
Szt. Szivac, 1931. X I. 12.
K orn él
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Gosp. Dr. Skalin Dragutin
N ö v i Vrbas 2, Seéerana
Drága jó barátom,
leveledet megkaptam, sokszor köszönöm. Sajnos nem tudósítottál ar
ról, m ilyen az egészségi állapotod. Reumád javul-e valamelyest? A
kaszinó ügyében nem írok, hiszen egyelőre úgysem időszerű. A K o 
máromi akció támogatása tisztán erkölcsi, sem miféle kötelezettséggel
nem jár. Persze a jubileumi nagybizottság számit arra, hogy K. J.
jugoszláviai barátai meg is rendelik a jubileumi kiadást. Pestről a bi
zottság egyik tagja fog majd legközelebb ebben az ügyben felkeresni.
— Vasárnap okvetlenül elmegyek Becsére, remélem T e is velem tar
tasz s akkor sok mindenről beszélhetünk. A d d ig is nagy szeretettel

öki
Sztári Szivac, 1931 — X II — 15

igaz barátod
K ornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága barátom,
köszönöm szépen leveledet, amelyben írásban is lefektetted szóbeli
megállapodásunkat. Leveledet mindenesetre elviszem vasárnap B e
csére, ahol mi írók ismét összejövünk, hogy a Közm űvelődési Szövet
ség könyvkiadási akcióját végre realizáljuk. N agyon szeretném, ha
erre T e is eljönnél, mert én okvetlenül szeretném, ha gyakorlati
tanácsaiddal az egész ügyet közelebb vinnéd a megvalósuláshoz,
Szegény M ara halála roppantul hatott rám. egyre idegesebben

viselem el az élőt, illetve a halál rendjét. íg y szegény Mara már nem
emelhet szót nyom dája érdekében.
M ellékelem Sziráky (Dr. Perl Sándor) levelét aki szokatlan érzé
kenységgel utasítja vissza a részvételt. Levelére ugyan még reflektálni
fogok, mégis kérlek Benneteket, amennyiben lehetséges, hatálytalanít
sátok az ő aláírását. Ugylátszik, nincs tisztában az egész Komáromi
akcióval s erősen egocentrikus életszem lélete nem is engedi meg, hogy
megértse azt a szándékot, ami az egész ügyből kicsendül: az ónálló
vajdasági könyvkiadást és a bel ekap csolódást az általános magyar
irodalomba.
Szeretettel ölel Kendével együtt
Sztári Szivac, 1931 — X II — 18
K ornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága barátom,
biztosra vettem, hogy Becsén találkozunk és nagyon fájt, hogy nem
jöttél le. Juhász azt állítja, hogy úgy a tömörülésre való felhivást,
mint a mostani becsei találkozás m eghivóját elküldte N ek ed (utca
megnevezés nélkül). Rendesen szerepelsz a jegyzékben, ezt magam is
láttam, így tehát valóban a posta hanyagságáról, esetleg elégtelen
címzésről lehet csak szó. N agyon kérlek, ne gondolj itt semmiféle
szándékosságra, hiszen valamennyien vártunk Téged, hogy a Literá
ria álláspontját ismertessed velünk.
A m i a dolog irodalmi részét illeti, teljes egyhangúságra jutottunk.
A z írói szekció (a M. Közm űvelődési Egyesület keretében) megala
kult. V ezetőjén ek engem választottak. A Közm űvelődési Egyesület
erre elhatározta, hogy m egalakítja az egyesület Könyvközösségét,
amely évente négy könyvet ad ki. A z első könyv már márciusban fog
megjelenni. A kiadásra kerülő könyvek műfaját pontosan nem hatá
roztuk meg, csupán azt mondottuk ki, hogy önálló verseskönyvet nem
adunk ki, legfeljebb verses antológiát. Azután megválasztottuk a lek
torokat. Én beszámoltam a Kom árom i akcióról, amit örömmel vettek
tudomásul, Juhász úgy gondolta, h ogy adminisztratív kérdéseket az
írók ne tárgyaljanak, az az egyesület dolga és kötelessége. M inthogy
T e nem voltál ott,a plénum előtt én se vetettem fel a kérdést, csu
pán utána említettem Juhásznak a Literáriával való együttműködést.
Juhász meg szeretné beszélni ezt a dolgot Veletek, de ahogy én az ő
aktivitását ismerem, erre aligha kerül sor, ha az csak tőle fog függeni. Ezért jó lenne ezt a találkozást megsürgetni, esetleg írásban
fordulni a Közm . Egyesülethez, amelyben a Literária ajánlatot tenne
a Könyvközösség beszervezésére és a könyvek terjesztésére. Légy

szíves közöld vetem, mi lenne a leghelyesebb eljárás ebben az ügy
ben? Én természetesen mindenkor rendelkezéstekre állok.
Itt küldöm az elkésett bejelentéseket és egy visszavonó levelet.
Szeretettel- öllel igaz barátod
Sztári Szivac, 1931 — X II — 25
K orn él
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága barátom,
Fekete Lajos közbenjárása folytán a budapesti rádió elhatározta,
hogy egy vajdasági estet rendez 1 és fél— 2 óra terjedelemben. Erre
kértek egy etnográfiai tanulmányt, néhány verset, nótákat és leg
alább két egyfelvonásost. Sajnos mindenben couleur looalet keresnek
s ezért különösen az egyfelvonásosok okoznak gondot. Tudtommal
egyikünknek sincs itteni m iljőben lejátszódó darabunk, pláne dalok
kal! N ekem azonban tenne egy ötletem. Próbáld meg Áradás című
novelládat hang játékra átírni. Én úgy képzelem, hogy ebbe a hang
játékba sokat tehet bevinni: a Tiszát, a nyomorgó földtelen magyar
ság keserűségét, a kapitány szerb szitkait (vo ix locale!) az áradás
drámai feszültségét, a lázadás vibráló izgalmát. Én azt hiszem sikeres
lenne s méltán képviselné ez a darab magyarságunkat, annak zsellér
helyzetét s végül a T e teremtő művészetedet. H a nem lenne kedved
az átírásra, küldd nekem el a novellát, talán megkisértem a dolgot.
V a gy talán van másvalamid az asztalfiában?
A dolog elég sürgős, február 5-én már fel kell küldenem az egész
anyagot. Ezért kérem mielőbbi válaszodat, de még inkább arra kér
nélek, hogy igenlő választ küldj. A hang játékot a N em zeti művészei
játszanak, a szerzői díj 500— 1000 dinár.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — I — 15
igaz barátod
Szenteleky
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U JV E R B Á S Z
Drága barátom,
hallgatásod nyugtalanít. Betegség gátol az írásban, vagy más profán
elfoglaltság? L égy o ly jó és legalább néhány sorban tudasd vetem a
valóságot.
A d d ig is közlöm Veled, hogy a budapesti rádió m egbízott, hogy
egy l 1/*—2 órás „Vajdasági Estet“ állítsak össze. N éhány verset,
idevalósi nótát, egy etnográfiai tanulmányt és két-három m ikrofon
előtt játszható egyfelvonásost kérnek. Szóval mindenütt couleur loca-

le! M it vállalnál ezekből. Talán dramatizálni lehetne -azt a kisebbségi
novelládat háttérben az e'lhorvátosodott magyar faluval? A darabo
kat a N em zeti művészei adnák ölő, a honorárium nagyon szép (vers
100 dinár, egyfelvonásos 1000 dinár).
írj mielőbb erről is. V a gy talán eszedbe jutna valami jobb, bács
kai eredetiség?
Szeretettel ölel
Szfári Szivac, 1932 — I — 15

igaz barátod
Szent eleky
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
levelet kaptam Fekete Lajostól, amelyben arról értesít, hogy a buda
pesti rádió most már végleg elhatározta, hogy egy és fél— 2 óráig tartó
Vajdasági Estet iktat műsorába. A z estét versekkel, idevalósi magyar
nótákkal, egy etnográfiai tanulmánnyal és két-három egyfeilvonásossal
szeretné kitölteni. Mindeniben coule-ur locale-t keresnek. Igazi bácskai
zamatot és -hangulatot.
Tőled erre az estére két dolgot kérek. 1. két szép verset, am ely
nek némi vajdasági vonatkozása van; 2. Fehér Jenő bátyánk néhány
kő-táját, amelyet a cigányok felhasználhatnának. Legjobb tenne, ha
szövegük is lenne, akkor valamelyik színész vagy színésznő elénekel
hetné őket a m ikrofonba. Légy tehát olyan jó és lépj érintkezésbe az
özveggyel vagy a rokonsággal. Minden honorálva lesz, a honoráriu
mok nagyon szépek. A határidő február 5, addig az est egész anyagát
fel kell küldenem,
öröm m el venném, ha valami új ötletet vetnél fel, ami vajdasági
sajátosság, érték és érdekesség. Legnagyobb baj az egyfelvonásosok kai lesz, mert eddig még senki sem írt bácskai zamatú egyfelvonásosokat.
A M. I. lemaradt szerzői állandóan ostromolnak. L égy o ly jó és
a jö v ő számban hozd le a lemaradtakat. (Cziráky, Borka, Ereghy). In
kább nem írok krónikát, csakhogy az elégedetleneket lecsillapít
hassuk.
Szeretettel ölel és válaszodat várja
Sztári Szivac, 1932 — I — 17

Kornél

Reményi József címe: Cleveliand, Ohio; 11.420 Crom well A v e
Küldessél neki egy Almanahot is.

Drága Cziráky uram,
mint mindig, most is sietve írok, ez a Vajdasági Est ismét m egsza
porította munkámat s ezért a levelezésre sohasem marad elég idő.
Elképzelésem szerint azonban feltétlenül sokat fogunk adhatni, k o 
moly és figyelem rem éltó 'képet adhatunk irodalmunkról s ha ezt elér
jük, akkor semmi sem volt hiábavaló.
N agyon sajnálom, hogy mostani elfoglaltságom nem engedi meg,
hogy egy estét Becsének áldozzak, noha belátom, hogy ez lenne a
legjobb mód a Mihály bácsi ügy megvitatására. A h o g y én a M ihály
bácsikat ismerem, csakugyan azt gondolom, hogy legjobb lenne m o
nológot csinálni egy-két levélből és így előadatni őket. Ha azonban
önnek jobb ötlete lenne, esetleg valami páros jelenetet tudna öszszeállítani M ihály bácsi és felesége között, természetesen örömmel
venném. Kérem ö n t kíséreljen meg ilyen vázlatokat s úgy jönne hoz
zám valamelyik (mondjuk egy vasárnap) este, amikor végleg eldönthetnők M ihály bácsi szereplését a pesti m ikrofon előtt.
Fehér Jenő bátyánkra elsősorban gondoltam, mikor bácskai nótá
kat kértek tőlünk. írtam is Csuka Zoltánnak, aki ismerte az öreget,
de aki épen ma értesít ¡arról, hogy nem tudja kihez forduljon a k o t
tákért. A z öreg elváltán élt a feleségétől s valami patikuskisasszonynyal élt együtt, aki állítólag ¡már nincs is Topolyán. Nagyon, nagyon
örülnék, ha a kották beszerzését magára vállalná! Legalább 15— 20
nótára lenne szükség, főleg olyanokra, amelyeknek bácskai vonatko
zásuk van. Eddig csak egy-két Lányi nóta áll rendelkezésemre.
A rádió igazgatósága mindenben vajdasági ízt keres. Ezért kérem
legyen erre figyelemmel a M ihály bácsiknál is (célzások a szerb ura
lomra, a Tiszára, Becsére, Relgrádra, stb.) Talán M ihály bácsi m ono
lógjába be lehetne szőni egy-két bácskai nótát is.
Tárcáját megkaptam s rögtön vissza is küldtem a szerkesztő
ségbe. A második küldeményt is kézhez vettem s A kis fiam szere
tőjét ismételten megsürgettem. Talán most vasárnap meg fog jelenni.
Jóllehet most több helyünk van, a kézirattorlódás már szinte kelle
metlen. Van ismét néhány újabb tehetség, akit hamarosan bemutat
hatok. A * honoráriumok dolgában is intézkedtem. Remélem ez is
rendbe jön hamarosan.
Bocsásson meg a Iianyag, sietős írásért. D e írógépen nem tudok

írni.
Szíves értesítését várja és meleg barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1932. I. 20.

Drága Ducikám,
Radó már nekem is írt két leveleit a találkozást illetőleg és én meg
írtam, hogy szívesen veszek részt a megbeszéléseken, de persze Ju
hásszal együtt, mert egyikünk se képviselheti a M agyar Közmiűvelődési Egyesületet. Radóék telefonon beszéltek is Juhásszal, aki állí
tólag megígérte, hogy még e héten összehív bennünket. Tegnapelőtt
kaptam is Juhásztól levelet, amelyben azonban meg sem említi a
Literáriát. Ú g y látszik, neki nem tetszik a Literária terve s ezért ide
genkedik ettől a megbeszéléstől. Ugyanis arról van szó, hogy a L ite
rária adminisztrálná és szervezné be a könyvközösséget, Juhász azon
ban úgy gondolja, hogy azt magán úton, a magyar nőik propaganda
erejével, a sajtó segítségével olcsóbban meg lehetne szervezni.
A m i elfoglaltságomat illeti, az majdnem mindennap egyforma,
fontos dátumok egyelőre nincsenek naptáromban. N ekem legkelle
mesebb lenne, ha este érnék Szabadkára és másnap mennék vissza.
H a alkalmas napod lenne (esetleg össze tudnád kötni valami hivatalos
üggyel) értesítsd Juhászt, Radót és engem. Én a magam részéről szük
ségesnek tartanám ezt a találkozást, m ert félek, hogy a magánkezekbe
letett, szervezetlen adminisztráció, amelynek igazi alapja a vajdasági
magyar lelkesedés, esetleg csődöt mond. A Literária üzletileg k e
zelné és alig hiszem, hogy megdrágítaná a dolgot. N em ismerem a
Literária ajánlatát, ezért nem is szólok hozzá a dolgok lényegéhez,
csupán az eshetőségekkel számolok és ezért tartanám szükségesnek,
hogy a Literária ajánlatát nyugodtan és komolyan megvitassuk.
Szeretettel ölel igaz barátod
Sztári Szivac, 1932. I. 21.
Kornél
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Drága C ziráky uram,
megkaptam a Mihál bácsikat meg ¡a kólákat, nagyon köszönöm fá 
radságát. A kótákat m ajd leíratom, részben magam leírom, de csak
az éneket, hiszen cigány fogja kísérni az énekest s az a kíséret min
denesetre jobb lesz, mint Szászy bácsié. Szinte m egdöbbentett az
öreg úr zenei dilettantizmusa. Magam sohasem foglalkoztam zene
szerzéssel, de azt 'tudom és érzem, hogy a magyar nótákban a durokat
és mollokat nem lehet olyan szeszélyesen cserélgetni, mint Stravánszki
Tűzmadár balettjében. A z öregnek nincs egy rendes áthidaló ak
kordja s ami a befejezéseket illeti, azok szinte szégyenletesek. Ha

az egész nóta d moMban van írva, akkor ő legerőszakosabb an egy f
dur akkordot csap a végére. B. Fehér Jenő bátyánk már sokkal o tt
honosabb az ilyesmikben, de azért ő is dilettáns, aki a folklóréval
époly keveset törődik, mint a komponálástannal. N o de azért szív és
gondolat van mindegyikben s elvégre ez a legfontosabb.
A Mihál bácsik nagyon tetszenek. Én mind az ötöt fel szeretném
küldeni, de szükségesnek tartanék valami bevezető-féliét. Pld. Mihál
bácsi bem egy a stúdióba, m ert hallja, hogy ott valami vajdasági estet
fognak adni. O tt először nem akarják fogadni, de ő hivatkozik Danii
bá-ra, akit szintén fogadtak s így neki is megadják a szót. Mihál
bácsi erre egymásután elmondja eseteit s végül azzal búcsúzik, hogy
■most már nem zavarja tovább az urakat, de ha szükség lesz rá, telgyün ő máskor is, csak írjanak neki Becsére.
Roppantul sajnálom, hogy nem jön Szivacra, mert bizony ezeket
a dolgokat legjobban szóval lehetne elintézni. Remélem azonban,
hogy így is minden rendben lesz. M ost csupán a bevezetést és a be
fejezést, szóval a m egfelelő keretet kérem, ami azt hiszem nem okoz
nagyobb gondot és fáradságot.
Szeretettel köszönti készséges híve
Szt. Szivac, 1932. I. 27.
Szenteleky K o m é l
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltánom,
tegnap jöttem meg Szabadkáról, ahol Juhászai, Draskóczyval és a
Literária embereivel tárgyaltunk. A z t hiszem Juhász, aki lement Ú j 
vidékre, beszámolt az eredményről. A Literária ugyanis sokkal o l
csóbbnak tartaná, ha egyszerre két évre adnánk programot és az elő 
fizetés is ne négy, hanem tíz könyvre szóljon. íg y sokkal többen
juthaltnának szóhoz, az elindulás is imponálóbb és az adminisztrációs
költségek ugyanazok négy, mint tíz könyvnél. Csak persze tíz jó
könyvet kiadni nem könnyű dolog, különösen, hogy 7— 8 regény le
gyen közöttük. D e megpróbáljuk. Jobb, ha ilyen ultimátum alakjá
ban szólítanak fel bennünket a munkára.
Feketéhez intézett leveledhez lenne néhány megjegyzéseim. A z
első az, hogy a lényegiben teljesen egyetértek veled, Feketében igazán
több gerinc lehetett volna. Ezt különben én is megírtam neki. A z o n 
ban a te leveledben sokszor a gyűlöletet érezzük inkább, mint az
igazságot. Például Fenyves bűnlajstromából egy olyan lényegtelensé
get ragadsz ki, sőt 'hangsúlyozol ki, ami elég enyhe és hatástalan. A zt,
hogy négy versért csak 100 dinárt utált ki. H át bizony, m i seim fize
tünk sokkal többet négy versért. A gúny, amit Fenyves idézett sza
vaiból kiéleztél, olcsó humornak látszik. Fenyves csakugyan kizsarolt
bennünket, de erre kár lenne példákat felsorakoztatni, mert ezek ki

csinyes sérelmeknek, az egyéni hiúság megsértéséneik 'látszanak. A z
érvek hiányosak és rendszertelenek, ezért kevés hatást lehetne várni
tőlük. A m i pedig Feketét illeti, azt hiszem, jobb Lenne őt egyelőre
megkímélni a nyilvánosságtól, ö t nagyon bántaná ez a levél, mert
igazságát el kell hogy ismerje. És mindenesetre árnyékot vet rá ez a
hitszegés, amire talán igazán rá vo lt szorulva. Ez azonban az én ma
gánvéleményem. Ha kívánod: helyet adok levelednek a M. I.-ban,
noha úgy gondolom, hogy inkább a Reggeliben lenne a helye ilyesm i
nek. De cselekedj úgy, ahogyan jónak látod.
Szabó Lászlóhoz intézett cikked nagyon tetszett, nyugodtabban.
egyszerű, tiszta argumentációval mutatsz rá a helyzetünkre. Szabó
László polihisztor és mint ilyen, roppant felületes. Semmit sem olva
sott el az Almanahból, különben nem citálta volna annak legrosszszabb versét.
Szabadkai útamról megint lázasan tértem haza. Ú g y látszik, nem
nekem valók ezek a kirándulások. M ost is esak e levél kedvéért kel
tem fel az ágyból.
N agyon szeret és ölel
Sztári Szivac, 1932. I. 27.
K ornél
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága barátom,
itt küldöm a meg dramatizált Áradást. Bocsáss meg érte. Igyekeztem
H ozzád hű maradni, csupán Csűri Jánosból csináltam földnélküli
zsellért, hogy az ellentét élesebb, fájdalmasabb, drámaibb legyen. H e 
venyészve, de nagy, Lelkes kedvvel ment az átdolgozás s most csak
bocsánatodat, illetve áldásodat kérem. A kézirat ugyanis már Pes
ten van.
Sajnos más hangjátékot nem kaptam. G ergely Borosa küldött
egyet, amelyért legalább 15 évi várfogság járna. ( A szerb lány ma
gyar himnuszt énekel, stfa.) Szirmaitól is kaptam egy száraz pesszimisztiku-s írást, amely színeiben szinte hazugul sötét. Ilyen vigaszta
lanságot nem szabad bemutatnunk. E zért tehát az Áradás mellett
még a becsei Mihál bácsi szerepel néhány jóízű monológgal. A z o n 
kívül Geiza bácsi tanulmánya, néhány vers és a bácskai nótaszerzők
(Lányi, B. Fehér Jenő, Szászy) nótái töltik ki az estét. Mindenesetre
elég nívósak leszünk.
Egy kéréssel fordulunk m ég Hozzád. A M. K. Egyesület ugyanis
úgy egyezett m eg a Liter áriával, hogy 1932. és 1933-ra egy 10 kötetes
sorozatot ad ki. Ennek az adminisztrációja ugyanannyiba kerül mint
é v i 4 köteté és a tízkötetes sorozat okvetlenül imponáló, hogy azt
mondjam szuggesztív erővel hat. A tíz kötetből egy a tiéd. Kérdezlek

tehát, mit akarsz adni? A mai közönség okvetlenül regényt olvas a
legszívesebben, ezért T ő led is regényt kérünk és várunk, mert külön
ben is szűkölködünk a regényírókban. Másodszor: mikor várhatjuk
ezt a regényt? Lenne-e címe? M egjegyzem , nem sürgetni akarlak,
sőt arra kérlek, hogy nagyon szép legyen ez az írásod, mert ennek a
sorozatnak nemcsak életrevalóságunkat, hanem erőnket, nívónkat
kell bemutatnia és bizonyítani az egész magyar világ előtt.
Szíves válaszodat várja és kéri igaz barátod
Sztári Szivac, 1932. I. 31.
Szent el eky K orn él
259
F E K E T E L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága jó Lajosom,
nagyon elszomorított, hogy beteg vagy, én is egyre nyavalyáskodom
s tudom, mi az: gyengén, bénultan, feketén nézni az életet, az élőket,
a boldog holnapok reményeseit. Fájó, hogy az ember meddőn, árnyat
vetőn fekszik, fekszik és csodáktól a csüggedésig végiggondol minden
eshetőséget és lehetetlenséget. Csúnyák ezek a napok és éjjelek, am i
kor sokszor elszenderül felettünk az Isten. N ode, talán hamarosan
erősebb, tisztuiltabb, alkotó napok jönnek. Hiszem. Kívánom. Kérem.
A nagyon kedves Júlia asszonytól pedig néhány sort kérek eg y lapon
állapotodról.
V ersedet és Lőrinczy kritikáját mindjárt leadtam. H ogy m iért
nem jöttek le, azt Csuka leveleiből de m ég inkább az ő impulziv
természetéből megértheted. M ost azonban sikerült meggyőznöm Z o l
tánt arról, hogy ha Téged kitagadnánk a M. I. hasábjairól, ezzel csak
Fenyvesnek okoznánk örömet, pedig ................................................
nem érdem li meg, hogy neki örömöt okozzunk. H ogy ő T ő le d
verseket vásárol, az a ti kettőtök dolga, de irodalmi szempontból —
minthogy az ő lapjának semmi köze sincs az irodalomhoz — ez sem 
mit se jelent. A z t hiszem, Zoltán be fogja látni álláspontom helyes
ségét és minden marad a régiben. Ismételten arra kérlek csak, hogy
az értékesebb verseket küldd nekünk, ha másért nem, az olvasók
kedvéért. M ert a legelfogulatlanabbul állíthatom, hogy a M. I. olvasói
minőségben sokkal különbek a N apló vasárnapi olvasóinál. A N a p ló 
nál csak a nevedre van szükség, de a M. I.-nál a versedre is.
M ellékelten küldöm G eiza bácsi tanulmányát és Kristály drama
tizált novelláját. A napokban küldöm a kótákat, a Mihál bácsi mono
lógokat és a verseket. Berkes Józsefet nem ismerem, talán ő se ismer
bennünket és viszonyainkat, ezért félek, hogy bevezetése nem lesz
megfelelő. N em lehetne őt elhagyni? Geiza bácsi tanulmánya elég jó
bevezetője lenne az estnek. A három bácskai nótaszerző közül csak
B. Fehér Jenő és Szászy István dalait küldöm. A Lányi dalok ügyé-

ben a rádió fordulna fiához, Lányi Viktorhoz, aki bizonyosan szíve
sen válogatna ki néhány nótát, esetleg valamelyik énekkar is vállal
kozna a Lányi dalok előadására, amelyeket az öreg Lányi V ik to r
nagyszerűen irt át énekkarok számára. Azonkívül szeretném, ha az
est előadói is javarészt vajdaságiak lennének. Vajdasági színészek pl.
Lábas Juci, Szedő M iklós (adai), Budanovity Mária (szabadkai), M o l
nár Imre (péterrévei). Sajnos, nem tudnék olyan prózai színészt, aki
Mihál bácsi becsei magyar táj szólását hűen és zamatosán tudná visz-,
szaadni. Pedig Miihál bácsi alakja ízeseb'b lenne, ha olyan alakítója
lenne, mint a székely Dani bácsinak (Hosszii Zoltán). N em ismerem
a mai pesti színészeket, nem tudom ki lenne erre a szerepre a legal
kalmasabb, de arra kérlek, őriztesd meg azt az alsótiszai tájszólást,
nehogy szögedi, vagy tudj’ Isten m ilyen idegen dialektust adjanak
Mihál bácsi szájába.
M eg kell említenem még, hogy Borcsa és Szirmai is küldtek hang
játékokat, am elyeket fel se küldök. Borosáé elnyújtott, aprólékos, egy
szerb leány elmiagyarosodásáróli szól, s végül az a bizonyos Jelica a
magyar himnuszt játsza magyar vőlegényének. Eltekintve, hogy a
mese hazug, lehetetlen, hogy a feldolgozása unalmas, Borka néhány
évi várfogságot is kapna érte. Szirmai játéka sokkal ügyesebb, de
száraz és roppantul sötét, szinte vigasztalan. Nekünk nem szabad
ilyen reménytelen írást világgá kürtölnünk, mert nekünk bíznunk kell
fajunk életrevalóságában, erejében és jövőjében.
Mindig veled van és nagyon szeret
Sztári Szivac, 1932. II. 2.
K orn él
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F E K E T E L A J O S N A K , K IS P E S T
Drága Lajosom,
nagyon megörültem, mikor írásodat megpillantottam. Mégis: jobban
vagy, ismét toll van a kezedben, ismét a mienk vagy. Ez nagyon
megnyugtató, bárcsak ne zavarna egészségi állapotod soha az írásban
és teremtő aktivitásban.
Kíváncsi vagyok, hogyan fogadja a rádió igazgatósága a felkül
dött anyagot. L égy oly jó és közöLd velem a választ ha megtudod.
Ismételten kérlek, vállald T e a szerzőséget a koniferanszokat és szere
pelj Te, mint az est összeállítója, hogy ránk sem miféle felelősség a
hatóságok részéről ne háramoljon. Kristály írt, amelyben arra kért,
hogy V ető G y örg y álnévvel hozzuk az Áradást. Félelmét indokolat
lannak tartom, az est részletes műsora úgysem lesz kinyomtatva, mi
pedig a beharangozásnál a V e tő G yörgy nevet használhatjuk.
M ost pedig egy nagyon nagy kérésem lenne: tekints el cikked
megjelenésétől. Belátom igazadat és magam röstellem legjobban (fő 
leg a szlovenszkóiak előtt, ahová a lap rendesen jár), hogy Polácsi

ősi'óba cikke napvilágot látott, de T e tudod legjobban, mennyire ár
tatlan vagyok a dologban. Ha cikked megjelenne, az elsősorban rám
vet árnyékot, illetve egy felette kínos dilema elé állít. V a g y vállalom
azt, hogy mint szerkesztő az én beleegyezésemmel jelent meg az a
maflaság, va gy pedig be kell vallanom, hogy nem láttam a cikkeit s
akkor a lap belső káoszára vetek felette kellemetlen világosságot. A z 
után meg nem hiszem, hogy cikked valamit is használna a kicsinyes
ségeken pepecselő Polácsinak, ő, sőt még mások is csak a rosszindu
latot szimatolnák, áldatlan, ostoba harcba kezdenének, amelyet nem
engedhetnék meg a M. I. hasábjain, de az ellened intézett támadások
mégis napvilágot láthatnának a Reggeli Újságban. Ez aztán teljesen
lehetetlenné tenné helyzetem et a lapnál s most hirtelenében nem tu
dom, hová mennék a M. I.-kal? N agyon kérlek, próbálj kissé bele
helyezkedni helyzetünkbe. Jóformán egyebet se csinálok az utóbbi
•hetekben, mint támadásokat szerelek le, testvérharcokat liquidálok.
Először Csuka kezdte, azután Borcsa Kristályt akarta, m ajd Kristály
Borcsát, most pedig Polácsit megtámadni azért, mert azt írta róla,
hogy novellájában nincsen mélység. Istenem, hová fajulna a M. I.?
M it hozhat ez az örökös harc? Én nem hiszem, hogy ebből valami
jó ¡születhetne, valami építő, konstruktív lendület. Én úgy látom, hogy
szorosan össze kell tartanunk, h ogy élni tudjunk. A fejlődés, az izm o
sodás már messzi álom, amely felé csak zárt, testvéri sorokban lehet
menetelni. Ez a magános eset, amikor gaz ütötte ¡fel a fejét a M i
Kertünkben, véletlen, a dezorganizáció egyik jele, visszaélés liberális
és minden egyéni vélem ényt tisztelő felfogásommal. De ígérem, hogy
ez többé nem fog előfordulni. A legszigorúbban el fogok kérni min
den kéziratot, helyesebben: csak az fog napvilágot látni a M. I.-ban,
amit én átolvastam és m egfelelőnek találtam. N em lesz (több gaz,
erről biztosítlak.Ezért kérlek, hagyd most ez egyszer ezt a gazocskát,
elszáradt az már magától is, talán sokan észre se vették. A T e gyomlálásod azonban nemcsak a gaznak árthat, hanem a M i Kertünknek is,
amely ma m ég egyedüli pihenőnk, reményünk és vigaszunk.
M egértésedet és jóságodat kéri öreg barátod
Sztári Szivac, 1932. II. 14.
K ornél
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FE K E TE L A J O S N É N A K , K ISPE S T
K edves Júlia asszony,
sok szomorúságot, töprengést, bizonytalanságot okozott mai levele.
M i lehet Lajossal? K om oly tüdő folyamat kínozza, esetleg mellhártyagyulladás, vagy talán a veséktől jön a láz? Vizsgálat nélkül persze
csak találgatásokra vagyok utalva, de ezek a találgatások nagyon fá j
nak. És olyan messze van az a Báthory-utca ott Kispesten! Ú tlevél,
engedélyek s végül ugyancsak rozzant rossz tüdő, amellyel nem lehet

messze menni. Pedig úgy szeretnék bekopogni önökhöz s ha mást
nem, kis melegséget, odaadást, segíteni akarást hozni magáimmal.
Remélem, már hívták orvost, aki valószínűleg tájékoztatta ön t,
hogy miről is van szó. Talán kórházi kezelésre lesz szükség. N agyon
kérem, drága Júlia asszony, írjon erről mielőbb, talán csak egy lapon.
N agyon nyugtalan vagyok, a bizonytalanság kínoz, aggodalmak k í
sérnek állandóan levele vétele óta.
Értesítését türelmetlenül várja és mindig önn el van
Sztári Szivac, 1932. II. 16.
K ornél
A külföldi levélportó egyszerű leveleknél 3 dinár. Ú g y látszik a
kispesti posta egyéni akciójáról van szó, mert eddig még senki sem
panaszkodott a portó büntetésekért. A mai levélre ugyan 4 dinárt ra
gasztok, de ismétlem, a rendes portó 3 dinár s így a kispesti posta
teljesen jogtalanul szedi az utólagos portódíjakat.

262
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
mellékelem az Üzeneteket és Fekete polémiás írását Polácsi kritikája
ellen. Ezt ne közöld le, már írtam Feketének, hogy tekintsen el ennek
megjelenésétől, mert a M. I. mégsem arra való, hogy testvérharcok és
destruktív polemikák szintere legyen. Fekete írását azonban megmu
tathatod Polácsinák, hogy tájékozódjon és revízió alá vegye kritikai
módszerét. Polácsi kritikája csakugyan gyenge és rendszertelen,
őszintén szólva el se olvastam, s nagy sietségben tettem a bortékba,
mert azt hittem, hogy az a Vasárnap délután című párbeszéde. M ikor
megjelent, magam is sokat bosszankodtam. Másnapra már itt volt
Kristály panaszos levele, nemokára Lajosnak is elküldte epés m eg
jegyzéseit. H a nem is osztom K ristály és Fekete vélem ényét, azt csak
ugyan el kell ismerni, hogy ítéleteket nem lehet értékmegállapításnak
nevezni. Polácsi azt mondja valakiről, hogy nem író. Ezt a halálos
ítéletet nem magyarázza, nem indokolja. A kritikai értékmegállapításnak mindent figyelem be kell venni, az ítélet a végén nem is fontos,
azt már az olvasó is megalkothatja és kimondhatja. Polácsi kritikái
azonban csupa hideg, rideg, kurtaszavú ítéletek. A megokolatlan íté
let senkit se győz, de ismétlem, a kritikus feladata — különösen ná
lunk — nem lehet az ítéletmondás, hanem egyedül az író vagy írás
értékeinek nyugodt, objektív megállapítása.
Szegény Lajosunk nagyon rosszul van, Júlia asszony írt, hogy ál
lapota egyre rosszabbodik, állandó 39 fokos láza van s alig táplálkozik.
Orvosra, patikára persze nem telik.
Szeretettel ölel
1932. II. 16.

DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
bocsáss meg, hogy ilyen sokáig hagylak válasz nélkül, de rengeteg a
dolgom, m indenféle kellemetlen váratlanság gáncsolja rendes mun
kámat és rabolja el szaladó időmet.
Először is hangjáfcékodat felküldtem, de nem gondolom, hogy a
rádiónak m egfelel annak vigasztalan «tónusa. Keserű, sötét kép, amely
a főhős bizonytalanságban-hagyásával még kétségbeejtőbb hatást vált
ki. A vele vitatkozó kisebbségi magyar férfi lehetetlen kapzsisága
nemcsak lehangoló, de igaztalan is. Ilyen patologikus irigységet nem
szabad mint példát bemutatni. Én persze minden vélem ény és m eg
jegyzés nélkül küldtem fel, de rám kellemetlen hatást gyakorolt, ezért
nem hiszem, hogy ilyet m ikrofon élé vinnének. Egy kisebbségi írónak
hinni kell, bizonyos optimizmussal kell sorsát és a 'kisebbségi életet
szemlélnie. A T e ember- és életszem léleted — kisebbségi vonatkozás
ban is — pesszimista. Ezt nyíltan hirdetni majdnem annyi, mint a biza
kodás, az optimizmus gyenge hajtásait letöredezni. Pedig csakis ezek
ből a hajtásokból fakadhat virág és gyümölcs.
A z t hiszem, hangulatod is sötétebb volt a rendesnél, mikor ezt
megírtad.
Fékete vállalta a rendezést, de szegény már hetek óta fekszik
nagy lázban, nagy nyomorban, orvos, patika, élelem nélkül. Felesége
szerint kevés remény van arra, hogy ismét felépüljön. Ezért nem
tudom, hogyan fog valóra válni a Vajdasági Est.
Már rég szerettem volna írni N ek ed és megkérni, hogy kötetbe
szánt novelláidat mielőbb gyűjtsd össze és adj címet is nekik. Szeret
ném, ha a T e könyved lenne az első. A könyvkiadás terve közben
módosult, 10 kötetre hirdetünk előfizetést az 1932. és 1933. évekre. A
könyveket a Literária fogja terjeszteni, a beszervezést is ő végzi a
Közm űvelődési Egyesület segítségével.
Szeretném, ha azok a bénító körülmények, m elyek irodalmi mun
kásságodat akadályozzák, mielőbb elmúlnának. M ár két hónap óta
egy sor írás sem jelent meg T ő led ! H át nem rettenetes ez?! N e hagyj
ennyire magamra. — írásodat várja és szeretettel ölel öreg barátod
Sztári Szivac, 1932. II. 18.
Kornél

Drága testvérem,
köszönöm leveledet és kéziratodat. Bocsánatodat és megértésedet
kérem hosszú hallgatásomért, de az utóbbi hetekben sok kellem et
lenségem volt, .melyeket sürgősen kellett likvidálnom. N em tudom
mi szállt íróinkba, de olyan harcias kedvben vannak s ha engedném
a M. I. hasábjai a legcsúnyább harcok színhelye lenne, ö t konflik
tust kellett leszerelnem, ami bizony nem könnyű dolog volt s egy
kissé m egviselte idegeim et is. Ezenkívül persze fáj .az a sok felületes
és legtöbbször rosszindulatú kritika, amellyel .működésemet s kom oly
eredm ényt felmutatni nem tudó munkámat fitym álgatják. Senkitől
sem várok elismerést, hiszen alig van valaki, aki munkámat áttekin
teni és értékelni tudja. M ég megértést sem várók. Csak ilyen meg
értést és jóindulatot nélkülöző fitymálás ellen tiltakozom. Én nagyon
szeretném, ha valaki más venné át e z t a rettenetes és egyre súlyos
bodó felelősséggel járó munkát: egy új írói nemzedék megteremtését,
nevelését és irányítását. Ez óriási probléma, amelyet legtöbbször
megoldhatatlannak hiszek, mégis kötelességemnek érzem, hogy dol
gozzak érte. N agyon elkom orít az a gondolat, hogy ha én kidűlök,
ki jön a helyem re? K it érdekel ez a probléma és ki dolgozna a n a
gyon is problematikus megoldás érdekében? A foghegyről fitym álok
valószínűleg sohasem látják m eg ennek a kérdésnek vitális fontossá
gát és égető szükségességét. A harcos kedvűek pedig betegesen érzé
keny önérzetük miatt gyilkoló harcokat vívnak majd építő és terem tő
munka helyett. Sokszor magam is elgondolom : mennyivel szebb lenne
az életem, ha esténként a zongorához ülhetnék, azután szép francia
könyveket olvasnék, néha talán egy regényt is írnék és semmit se
törődnék az itteni irodalommal! D e lelkiismeretem nem enged ilyen
bűnös szépségeket. A z elhivatottság érzése nagy kötelességeket ra j
zol elém. N em lehet meghátrálni. S talán rossz tüdőmmel addig fogok
élni, ameddig azt hiszem, hogy szükség van rám. Ha ezt az érzést
elveszítem, nemcsak lelkileg, de testileg is összeomlók, mint Franz
tWerfel polgára.
Szeretném, ha minderről részletesebben is cseveghetnénk s ezért
nagyon sajnálom, hogy utazástok örök Ígéret marad. Betegségem nem
zavar a vendégfogadásban, hiszen rendesen végzem profán és nem
profán 'munkámat különösebb nehézség nélkül. Csupán arra kérlek,
ha ebben a hideg időben jöttök, előre értesítsetek, hogy meleg szoba
várjon Benneteket. N agyon jó l esne ilyen látogatás, mert nagyon
elhagyatottnak érzem magam, aminek főokát abban látom, hogy sen
kivel sem beszélhetek, meghittebb levelezésre pedig nincsen időm.
öröm m el olvastam, hogy regényt készülsz írni. Természetesen
szívesen vennők abba a Vajdasági Sorozat-ba, ha a többi illetékes
is elfogadja. Egyelőre sok az Ígéret, de kész, kiadásra alkalmas könyv

mindössze kettő van. Sem a Közm űvelődési Egyesület, sem a Literá
ria nem sietteti a dolgot, aminek részben örülök is, mert ennek a so
rozatnak igazán reprezentatívnak kell lenni, ezt a tíz könyvet gondo
san kell összeválogatni és nem sietve összecsapni. M ire az első köny
vek megjelennek, talán a T e regényed is készen lesz.
A N ap lót sohasem látom, nálunk már senki sem járatja, így te 
hát nem kisérhetem figyelem mel ottani munkásságodat. Mégis kér
lek, küldd el nekem azokat a cikkeket, amelyekről tudod, hogy en
gem érdekelne.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. — II — 24
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FEKETE L A J O S N A K , K ISPE S T
Drága Lajosom,
kell-e mondanom, mennyire megörültem, mikor ismerős — ha -mind
járt ceruzával írott — betűidet megpillantottam? És milyen jól esett
olvasnom, hogy már nincs lázad. M ost már erősen bízom benne, hogy
hamarosan elhagyod az ágyadat és ismét felveszed a harcot az élettel
a kenyérért és az igazságért.
A Vajdasági Est műsorára vonatkozólag még egy kérésem volna.
Semmi szín alatt sem szeretnék kétszer (novellával és verssel) szere
pelni. Ez olyan prepotenciához hasonló szerénytelenség lenne, amely
ellen tiltakoznom kell. íg y is bánt, hogy többeket nem szólaltathat
tam meg íróink közül. Ezért légy oly jó és illeszd azt műsorba, ami
Neked, va gy a kiszabott időnek legjobban megfelel, de semmiesetre
se töltsem én ki az estnek legnagyobb részét, mert ismétlem, ez —
különösen innen a Vajdaságból tekintve a dolgot — roppant ízléste
len és szerénytelen lenne.
A M. I. körüli bajokat magam is érzem és sokszor szeretnék viszszavonulni eredménytelen munkám miatt. De kinek adjam át helye
met? Senki sincs, aki problémáinkkal komolyan, szeretettel, teljes
odaadással törődne. Sok fitym áló m egjegyzést kapok, de eddig sen
kitől sem kaptam egy száraz kis ötletet, egy kis segíteni akaró gon
dolatot. Senki sem látja és érzi, milyen vitális problémákról van itt
szó: egy új nemzedéket nevelni, teremteni, öntudathoz és a magyar
írásművészethez segíteni. Senki sincs, aki ebben a roppant felelősség
gel járó és m indig eredménytelennek látszó munkámban valamelyest
is segítségemre jönne. N em várok elismerést, hiszen munkámat senki
sem tekintheti át, még m egértést sem várok, de ezek a felületes, fity 
máló m egjegyzések fájnak. Kristálynak, M agistem ek, Szirákynak és
Czakó Tibornak már mégis illene tudni, mi az itt: irodalmat csinálni
és írókat nevelni, mikor a mai húszévesek közül már senki sem tud
magyarul írni és Vörösm artyról, Petőfiről, vagy A ran yról legfeljebb

csak hallottak. Roppant szomorú leveleket kapok olyan magyar fiúk
tól, akik — m ielőtt elnyelné őket a délszláv tenger — megkísérlik e l
érni az északi partot: nyelvüket, kultúrájukat. A múltkor egy helyes
írási hibáktól hemzsegő Levelet kaptam egy szarajevói magyar önkén"
testől, amelyben azt írja, hogy szeretne magyarul. olvasni, noha ez
neki nehezére esik, mégis ő még magyarnak érzi magát. Szeretne a
magyar irodalommal is foglalkozni, mert alig tud róla valamit. A
franciát például sokkal jobban ismeri, a délszlávról nem is szólva. És
hányán vannak, akik ma még magyarok, de ha senki sincs, aki őket
hitükben megerősítené, aki kultúrájuknak gazdagságát, nyelvüknek
szépségét előttük feltárná, hamarosan elmerülnek abba a kultúrába,
amely értelmileg mégis közelebb áll hozzájuk. N em tudom, a fitym á
lok gondolnak-e ilyesmire, hogy tovább látnak-e egyéni érzékenysé
gük horizontján? Én bizony sokszor nem tudok elaludni egy ilyen
levél után, s ha munkámnak nincs is eredménye, megoldásokon töröm
a fejem, mert látom a könyörtelen holnapot. Ha nem látnék tovább
az egyéni hiúság, a jelen pillanat látókörén, már rég otthagytam volna
a vajdasági irodalmat s ma szép francia könyveket olvasnék, a zongo
rámmal meghittebb barátságot kötnék s talán itt-ott írnék is valami
„örökérvényűt“ . De így magyartalan kéziratokat javítok, biztatgató
leveleket írok, lelkesíteni próbálok és néha fáradt, köhögős éjszaká
imban hiszem is, hogy nem hiába Lelkesítek. D e ismétlem, az fáj leg
jobban, hogy mindenki elhagy, hogy nagyon egyedül állok a herákleszi munkák előtt. Jól esik, hogy T e mégis törődsz velem és mun
kámmal s nagyon örülnék, ha egyszer ezekről megírnád vélem é
nyedet.
Minden jót, mielőbbi felépülést kíván és ölel öreg barátod
Sztári Szivac, 1932 — II — 25
Kornél
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KENDE FERENCNEK, SZA B A D K A
Drága Barátom,
köszönöm készségedet és jó szándékaidat, de az Isola Bellából csak
100 példány áll rendelkezésünkre, következőleg többet nem tudunk el
adni belőle. Ezért nem gondolom, hogy érdemes lenne sokat költeni
hirdetésekre. Ez a 100 példány az én tiszteleitdíjam, ezért szeretném
kerülni a felesleges kiadásokat. A napokban azt hiszem, ismét küldhetek néhány gyüjtőívet Zom borból és Becskerekről. Kívánságodhoz
híven mellékelem a hirdetés-tervezetet.
N em tudom még, mikor megyek Pestre, valószínűleg csak akkor,
amikor Ducsity első nagy estélyét adja;, m elyre (hivatalos les z$ iiríagyar

íróvilág. Kultúrközeledési terveit m ajd közlöm V eled, talán a meg
valósításnál szükség lesz a T i kiváló segítségetekre is.
Mellékelem még a Komáromi-akcióra beérkezett — javarészt le
mondó, vagy sztom irozó-Ieveleket.
Szeretettel ölel
igaz barátod
Szitán Szivac, 1932. III. 4.

Szenteleky K ornél

Szeretném, ha legközelebbi leveledbe kézirataidat is becsúsztatnád.
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Gosp. Dr. Skalin Karlo
N ö v i Vrbas 2, Seóerana
Drága barátom, ismét nyavalygok, ágyból, lázasan írom e soro
kat. M egjelent novelládat nyugodtan kivághatod és íg y adhatod a
nyomdába. Egy kön yv 10— 12 íves lesz. Ha készen vagy, küldd el
Borsodinak. Én nem játszhatom már aktív szerepet. A M. I.-ba szánt
kéziratokat küldd Csukának. Feketéről írt kritikád nagyon tetszett,
írj csak szorgalmasan a M. I. számára.
Szerettei ölel
Szt. Szivac, 1932 — III — 10

'

igaz barátod
K orn él
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Gosp. Dr. Draskoci Ede advokat
Stari Becej, Vilsonova ul.
Kedves Ducákám,
ágyból írom ezeket a sorokat, láztól zúgó fejjel. Valam i influenza
lökött ágyba immár ötödnapja, de most tüdőm is szót kér a szokat
lanul heves harcban amúgy is gyenge szervezetem ellen. Kell-e mon
danom, hogy mindig V eletek vágyóik és hogy nagyon fáj távolmara
dásom? Sajnos reményem sincs, hogy egyhamar, belátható időn be
lül V eletek lehessek. N a g y szeretettel ölel mindnyájatokat
Sztári Szivac, 1932 — III — 11

DR. S Z IR M A I K A R O L Y , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
köszönöm érdeklődésedet s remélem nem érted félre lem ondó sürgö
nyömet, de én bizony semmiiesetre sem vagyok abban a helyzetben,
hogy látogatókai: fogadhassak. A lig tudok és merek beszélni, a nagy
láz miatt pedig nem tudom gondolataimat összefűzni vagy csoporto
sítani. N agyon köszönöm, hogy az Isola Bellát kolportálni szeretnéd
Vedbászon. A könyv ára 30 dinár és a szabadkai Literáriánál! rendel
hető meg. M ihelyt kissé jobban leszek, küldök N ek ed egy dedikált
példányt. Szeretném, ha írnál is róla Csukáék szem léjébe a Kalan
gyába. És szeretném, ha ¡kilépnél az életet sok tekintetben tagadó
világszem léletedből. Irodalmunk m ég sokat vár Tőled, talán az új
folyóirat több kedvet, több élet-igenlést, elevenebb holnap akarást hoz
életedbe. Én hiszek a T e aktivitásodban és teremtő erődben, amely
hez nem lesz szükséges az én ösztökélésem. — Szeretettel ölel
K ornél
Itt küldöm Fekete sorait.
932 _ III _ 15
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FE K E TE L A J O S N A K , K ISPEST
Drága Lajosom,
most ismét rajtam van a sor. M ár több mint 10 napja, hogy ágyban
fekszem nagy lázban s m ég gondolkozásra is képtelen vagyok. Erős
influenza lökött ágyba, aztán tüdőfolyamatom is aktiválódott s most
ő játssza a prímet ebben a bolond koncertben. Ha kissé jobban le
szek és útra kelhetek, Pestre szeretnék menni G ergely kollégám mártonhegyi szanatóriumába. így tehát könnyen meglehet, hogy hama
rosan látni fogjuk egymást.
A rádió igazgatóságának visszautasítását bosszankodva vettem
tudomásul. A z bosszant, hogy jobbat nem tudok küldeni. Kristály
nak ez a legerősebb írása. Borcsa és Szirmai már küldtek lehetetlenül
gyenge írásokat, tőlük már jobbat nem remélhetek. K it szólítsak
még fel? A z t hiszem, kár a fáradságért, ment érdemes írást úgy sem
kaphatok. Geiza bácsi még megcsinálná a kívánt kibővített érteke
zést, de jobb darabot nem tudok ígérni. N em ismerem Szőtsék sajá
tos ízlését és értékmegállapító módszerét, mert a rádióban már sok
kal, sokkal gyengébb darabokat hallottam, mint az Áradás. Fia pe
dig Szőts ismét Herczeg Ferenccel hozakodik elő, akkor mondd meg
neki, hogy akkor csináljanak Vajdasági estet — vajdaságiak nélkül.
M ert közülünk senki sincs, aki H. F.-val, mint „vajdasági íróval“ sze
repelne a pesti rádióban... Mentalitás, érzésvilág tekintetében sokkal

távolabb áll tőlünk, mint M óricz Zsiga, Komárom i János, vagy akár
ki, aki sohasem járt ezen a vidéken. A z a régi „kaszinó gondolkozás“
mindegyikünktől rettenetesen messze van.... H ol vannak azok a régi
dzsentri-idők és kit érdekel még ezen a tájon... multszázadbeli úri
ember elmélete? D e ha Szőts azt képzeli, hogy H erczeg Ferenc je 
lenti a Vajdaságot, annál jobb, akkor mi már nem is Vagyunk mű
soron. Ha azonban Szőts igazán vajdasági programot ¡akar adni, ak
kor h igyje el, hogy az Áradás a legmegfelelőbb és a Vajdaság leve
gőjét legjobban visszaadó hangjáték. Geiza bácsi átírná tanulmányát,
de jobb hang játékot a jelen körülmények között nem tudom kitől
várhatnánk? H a makacskodnak, hagyjuk hát az egészet, úgylátszik
itt rosszindulat is játszik közre, az ellen pedig kár lenne viaskodni.
— Szirmainak szánt leveledet továbbítottam.
Szeretettel ölel
1932 — III — 16

öreg barátod
K ornél
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KISS V I L M O S N A K (M A G IS T E R ), S Z A B A D K A
Drága testvérem,
vasárnap csodálkozva vettem sürgönyödet, hiszen magam is beteg
vagyok s magam is lemondtam látogat ást okát egy Szirákynak kül
dött lapon. M ég szerencse, hogy nem jöttetek, mert ugyan mit csi
náltam volna Veletek lázasan, zúgó, zavaros fe jjel, amikor még sut
tognom is alig szabad? Állapotom ugyan ma már kissé jobb, de
egyelőre szó sem lehet arról, hogy kimozduljak hazulról s ezért már
most kell lemondanom nagyon kedves húsvéti megihivástokat. Lehet,
hogy láztalan leszek addigra, de semmiesetre sem leszek abban az
állapotban, hogy útra kelhessek és hogy társaságba mehessek. Mégegyszer köszönöm a nagyságos asszony és a T e jóleső kedvességteket!
Persze egészségi állapotom meggátol abban, liogy továbbra is
aktív részt vehessek az irodalomban, őszintén szólva fáj visszavo
nulnom és részt nem vehetni a tervezget ésekben. Nem csak a T i revü
tervetek bukkant mosit fel, hanem Csuka éppen betegségem első
napján jelentette, hogy ;a Reggeli Ú jság emberei hajlandók lennének
egy havi irodalmi szemlét kiadni s ezért hamar utazzak le a dolgot
részleteiben is megbeszélni. M ár lapfejet is küldött tetszetős emblé
mával (C ím e: »Kalangya lenne, az embléma pedig egy kalangyát öszszerakó magyar parasztot ábrázol.) Ismétlem fáj, hogy mindebbe
nem szólbtok bele, no de talán megy nélkülem is, elvégre senki sem
pótolhatatlan. Csupán arra kérlek Benneteket, m aradjatok együtt és
rakjátok igazán kalangyába termésteket. O lyan kevesen vagyunk,
olyan kedvezőtlen körülmények között élünk, hogy a pártokra sza

kad-ás fényűzését nem engedhetjük meg magunknak, s aztán sohasem
szabad dfcfelejtenünk, hogy mi nem gőgös írói egyéniségeik vagyunk,
hanem egy elnyom ott kisebbség -elnyomott kultúrájának munkásai.
Szirákynak mielőbbi javulást és munkaképességet kívánok. K ö 
szönöm kézirataitokat, mind leadtam már. És kérlek ismételten Ben
neteket, dolgozzatok akkor is, ha én már nem állok a M. I. élén.
Szeretve ölel
Szt. Szivac, 1932 — III — ló

hű testvéred
Kornél

Nagyságos asszonynak kézcsókom.
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KENDE FERENCNEK, SZA B A D K A
Drága Barátom,
nagyon köszönöm részletes és kim erítő tájékoztatásodat a mártonhegyi szanatóriumot illetőleg. H a megkapom szabadságomat és útle
velemet, rögtön felkeresem G ergelyt és kikérem vélem ényét további
életmódomat illetőleg.
Ma kaptam Dr. M átity M artin gyüjtőívét Zom borból. 11 darab
IsoSla Bellát kér számlával és csekklapokkal együtt. Címe: Dr. Matic
Martin upravitelj Okruznog ureda,* Sombor.
A hirdetéseket megkaptam, elég ízlésesek. Szeretném tudni, lesze ezeknek valamelyes eredménye?
Szívességedet és jóságodat ismételten köszöni
1932. III. 18.
igaz barátod
Szenteleky K ornél
* Dr. Mátity Martin, a Kerületi Mu nkáslbiztosító igazgatója,
szerk. m egj.)

Zombor.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
K edves Zoltán,
tegnap este kaptam meg sürgönytöket, de mivel már ágyban voltam,
nem válaszolhattam rögtön. N em is értem, miért olyan sürgős a lapelindítás, mi hajt benneteket annyira, hiszen egy irodalmi szemlénél
mégis csak fontos az anyagi és szellemi megalapozottság. Ha az
anyagi alapok meg is vannak, biztosítani kellene legalább két-három
számnak magas szellemi nívóját, mert enélkül nem lehet egy irodalmi
szemlét elkezdeni. A kezdet zavarossága, gyengesége és lendület-nél
külisége nemcsak az előfizetőkre hat kiábrándítólag, hanem a munka
társakra is. A munkatársakra pedig íg y is panasz van, alig dolgoznak

s amit nagy ritkán be is küldenek, az fáradt és erőtlen írás. Különösen
Szirmai és Kristály elnémulását érezzük az elbeszélők közül, a lira
terén pedig az eleven és könnyed A dorján hallgatott el. Geiza bácsi
most regényen dolgozgat. Ezeknek az elnémulásoknak különböző pro
fán oka lehet, de nem utolsó a honoráriumok elmaradása sem. íg y
nagyon nehéz lesz magunkhoz szoktatni az új nemzedéket, am ellyel
szemben a N apló elnézőbb és — gavallérosabb. A napokban ismét
szemrehányó sorokat kaptam. M it válaszoljak ilyesmire: nincs pénz
az irodalomra? Ha ilyen választ küldenek, m ilyen választ kapnék
tőlük, amikor a Kalangya számára kérnék kéziratot?
Szóval azt hiszem, te is, Bencz Bódi is be fogjátok látni, h ogy
előbb ezeket a kérdéseket kell megoldani, m ielőtt a lapot megindíta
nánk. Én természetesen mindig veletek vagyok, a terv okvetlenül tet
szik, de a megvalósulásnak 100%-osnak kell lenni. Ezért szükséges a
körültekintés, az előrelátás. M ert ha a Kalangya szellemi sivársága és
erőtlensége m iatt fog kimúlni, akkor ezen a tájon nemcsak eg y ir o 
dalmi szemle megjelenését tettük lehetetlenné, hanem megingattuk
azoknak a hitét is, akik biztosak bennünk és a vajdasági magyar iro 
dalomban.
Kissé jobban vagyok már, lázam is csökkent, de nagy erőtlenség
bénítja izmaimat. Ha kissé jobban leszek és útlevelet kapok, Pestre
megyek a mártonhegyi szanatóriumba. Persze, ha erőm engedi, szí
vesen dolgozgatok. Holnap vagy holnapután küldök kéziratokat, de
ismétlem, elég kevés van raktáromon.
Szeretettel ölel, Bencz Bódit melegen üdvözli
Sztári Szivac, 1932 — III — 19
K orn él
M i lesz Czakó T ib o r igazolványával?
274
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
K edves Zoltán,
most kaptam meg leveledet és sietek rá válaszolni. Ismétlem, veletek
vagyok és semmi kifogásom, ha már most elkezditek a beharango
zást, de a múlt levelemben közölt feltételekhez ragaszkodom. Először
is rendezni kell a lapnak a M. I. íróival! szemben fennálló tartozását,
másodszor pedig biztosítanunk kell a Kalangya munkatársainak b iz 
tos, odaadó és intenzív munkásságát. Ha ez a két feltétel biztosítva
lesz, akkor el lehet kezdeni a lap beszervezését. N em pesszimizmus
ez részemről, csak realitás, szükséges előrelátás, amely nélkül veszé
lyes, sőt végzetes lehet a legnemesebb ellendülés is. Én nagyon sokra
becsülöm lelkesedésedet, hiszen ha ez nem lett volna, ki tudja, m i
lyen kátyúban vesztegelne most a magyar irodalom szekere? D e épen
ezért szeretném, ha neme®, nagy energiádnak utolsó vajdasági fellobbanását gazdaságosan értékesíthetnők. Én magam is hiszem, hogy egy

megfelelő hangú körlevél — a tiszteletdíjak kiegyenlítése után —
sok kéziratot és ígéretet hozhat, sőt újabb lelkes lendületet adhat
tespedő, lankadó irodalmi életünknek. Ezért semmiesetre sem vagyok
pesszimista, és magam szeretném legjobban, ha a Kalangya mielőbb
megszületne.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — III — 23.
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Dirága Zoltánom,
a körleveleket megkaptam, lassan már küldözgetem is őket. Ducsity
is írt, ajánlólevelet is küldött a hatóságokhoz s így remélem, hogy
útlevelemet hamarosan megkapom. H a minden jól megy, akkor jö v ő
héten utazom Pestre, ahol a mártonhegyi szanatóriumba vonulok né
hány hétre. Közben persze DuosittyaJ is szeretnék találkozni.
M ielőtt azonban útrakelnék, nagyon szeretném, ha felkeresnél
egy nap Szivacon, mivel én nem merek még útrakelni s maradék erő
met a pesti útra tartogatom. M indegy, mikor jössz, csupán arra kér
lek, hogy jelezzed előre jöveteledet. Sok mindent szeretnék veled
megtárgyalni, elsősorban a Kalangya ügyét, m eg aztán több aprósá
got. Gyom ai Im re megkért, hogy tolmácsoljam üdvözletét, verseid
nagyon tetszettek neki. Egyben kérte a M. I.-t rendesen címére kül
deni.
A M. I. e heti számába nem írok krónikát, azt hiszem, elég kéz
iratod van íg y is. Ismételten kértek, Latákot ne mellőzzed, m ert már
ismételten megigértem, hogy írásai jönni fognak s így nagyon kelle
metlen helyzetbe kerülnék, ha mégse jönnének.
Értesítésedet várja és szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — III — 28
Kornél
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
G. Dr. Skalin Kario
N ö v i Vrbas 2, Seéerana.
Kedves Barátom,
Csuka Zoltán értesített, hogy ki szeretnél vele jönni. M inthogy k o
ránfekvő lettem, nekem kellemesebb lenne, ha délelőtt jönnétek, mert
este nem tudok sokáig fennmaradni. Ezért tehát, ha értesítést nem
kapok, vasárnap délelőtt örömmel várlak Benneteket. U gyanilyen ér
telemben írtam Zoltánnak is.
A viszontlátásig szeretettel ölel
Szt Szivac, 1932 — III — 31
K orn él

Kedves Zoltán,
nagyon megörültem a Kalangyának, nagyon szép köntöst kapott,
tipografiailag sokkal tökéletesebb, mint a Vajdasági írás és sajtóhi
bát se nagyon találtam benne. Ilyen rendes munkát még Komlósék
se szállítottak nekünk. A következő számba már van egy Ivó A n drity novellám (M üller Béla verbászi tanár fordításában), ezért ezzel
ne fáraszd -magad, az utána következőben pedig Radován cár kincsét
szeretném bemutatni 15— 20 oldalon. Ezt magam csinálnám. N ovella
is lenne: Börcsök, Darvas esetleg Czirákytól, versekben pedig soha
sem szűkölködtünk. Igazad van, hogy a Láthatárra kell fektetnünk a
fősulyt és magam is beszállok egy hosszabb cikkel ( A francia Isten),
azonkívül írok Geiza bácsinak is.
M a érkezett eg y lelkes levél Baráth Józseftől Zentárói, aki oda
adó hívünk és nagy figyelemmel kiséri működésünk. Szeretné, ha a
Katolikus Legényegyletben valami kultúrestét rendeznénk. A zon k í
vül mutatványszámot kér a Kalangyából. Címe: Baráth József, Senta,
Zm ajina 12. A zonkívül szeretném, ha a M. I. rendes munkatársai is
tiszteletpéldányban kapnák a Kalangyát.
Én Feketének pontosan megírtam az -előfizetők névsorát, többek
között Horváth Ferenc nevét is. ő jelentette is, hogy a könyvet m in
denkinek elküldte. Lehet, hogy a postán veszett el a könyv. Minden
esetre m egírom Feketének.
Utazásomról még mindig semmi. Képzelheted, mennyire bősz*
szánt a dolog. Ducsitynak nem merek panaszkodni, mert félek, hogy
őt nagyon ¡fogja bántani ajánló leveleinek figyelem be nem vétele s
talán túli erélyesen fog interveniálni, aminek aztán m ég én iszom m eg
a levét.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — I V — 28.
K ornél
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C Z IR Á .K Y IM R É N E K , ÓBECSE
K edves C ziráky barátom,
nagyon kérem, bocsássa m eg udvariatlan hallgatásom, de állandóan
nyavalyáskodom s így alig van arra időm és erőm, hogy legszüksége
sebb írnivalóimat elintézzem, a levelezés mostoha gyerekké válik,
mert egyre bízom a ‘L evélvárók megértésében és megboesájtásában.
Egyébként állandóan útrafcészen állok, csupán az útlevél nem akar
megjönni Ducsity odaadó közbenjárása ellenére.
A z t hiszem már kezébe került a Kalangya és talán sok aggo-

dalina oszlott d ezzel kapcso 1atosan. Én se tartottam alkalmasnak az
időt a lap megindítására, de viszont nem tudhatni, m ikor nyílik fel
megint V ilt doktor pénztárcája. E zért ment a dolog kissé sietősen s
ezért nem képviseld az első szám még azt az igazi hangot és nívót,
amit az utánakövetkezők mindenesetre elérnek. Rem élem a második
számba az Ön novellája is helyet 'kap még néhány értékes kézirattal
együtt, amelyek az első számról lekéstek. A szerkesztést persze nem
hagyom abba, ha Pesten is leszek, úgy a M. I., mint a Kalangya ezen
túl is az én irányításom mellett készül hacsak állapotom rosszabbra
nem fordul. Kérem önt, legyen híve és munkása mindkét lapniaik
ezentúl is. Én nem. sok kérést és felhívást küldhetek, de azt hiszem
erre nincs is szükség. Kérem azonban, hogy észrevételeit, panaszait
okvetlenül k ö zölje velem, mert m indig érdekelni fog az Ön vé le 
ménye.
A rádióval némi bajok voltak. K ristály novelláját, amelyet hangjátékra írtam át, túlságosan forradalminak tartották. Mást kértek. A z t
írtam, hogy az anyagot magam válogattam és állítottam össze, ezért
mást már csak gyengébb formában küldhetek. Erre ők Herczeg Ferencre, esetleg Kosztolányira gondoltak, amivel a Vajdasági Estet
kiegészítenék. N ekem se kellett több. Megírtam Szőts úrnak, hogy
ha ő H erczeg F...-ban és Kosztolányiban látja a mai vajdaságot, ak
kor nekünk semmi keresni valónk sincs a műsoron, mert ezeknek az
uraknak fogalmuk sincs, milyen a magyarág helyzete, mentalitása,
érzésvilága Jugoszláviában. Ezek legfeljebb ......... rakétákat ereget
hetnek ott Pesten, amelyeknek semmi közük sincsen a Vajdaság ma
gyarságával. Felháborodásomnak az vo lt az eredménye, hogy az álta
lam összeállított műsort a maga tdjességében elfogadták és szeptem 
berre be is állították.
A kótákat még elutazásom előtt visszaküldöm. M indig azt hit
tem, hogy személy esen vihetem le, sajnos ebből már nem lehet
semmi.
A zentai katolikus legényegylet meghívta a vajdasági magyar
írókat egy kultúrest rendezésére. M ég nem válaszoltam nekik, de
ön h öz fogom őket utasítani, ö n állítaná össze a műsort talán Dudás,
Börcsök és Geiza bácsi bevonásával. A levél hangjából azt érzem,
h ogy zsidókat nem szívesen látnának vendégül. Magam ugyan nem
szeretem ezeket a megkülönböztetéseket, de aibba a (halott Zenitába
miég ilyen megalkuvással xis érdemes lenne elmenni, hátha fel lehetne
rázni őket.
Szeretettel és igaz barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1932 — I V — 29

mindenkori híve

C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
nagyon köszönöm felajánlott szívességedet, amit kénytelen vagyok
igénybe is venni, mert így roppant kellemetlen a 'helyzetem. Itthon
nem tudom magam kivonni a kötelességek alól, fogadnom és látogat
nom keli a betegeket, holott állandóan apró lázaim vannak és erőm
sincsen annyi, hogy a prakszist felvethessem. M ár bárhová menekül
nék, hogy ez a fonák, felemás helyzet megszűnjön. íg y nem jöhetek
rendbe, viszont nem is folytathatok rendes orvosi gyakorlatot. M o 
hamed koporsójaként lebegek a tervek és a bizonytalanságok között.
Ezért arra kérlek, keresd fel Dr. Savic M irkó ügyvédet, aki Dubrovaéki pút 7. sz. alatt lakik és aki rendszeresen foglalkozik az útleve
lekkel. M ellékelten felírtam azokat az adatokat, amelyekre neki szük
sége lehet. L égy tehát o ly jó, add ezt át neki és bízd meg az ügy k i
vizsgálásával. Hol akadhatott meg a dolog? A honoráriumot — a zt
mondják 100— 200 «dinárt kér egy útlevélért — előlegezd nekem, il
letve vond le a R. U.-tói járó honoráriumom összegéből.
A kért címek a következők:
Börcsök Erzsébet Secanj, Bánát
Dudás Kálmán M ali ldjo§, Apoteka
Ereghi (helyesen: Ergh) Lajos Sombor
A zon kívü l kérlek okvetlenül indítsd meg a Kalangyát
Dr. Kem ény Istvánnak, a M agyar Hírlap szerkesztőjének, címe
Bpestt, V I, A ra d i u. 10.
Fáradozásodat már előre is köszönöm. N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — V — 2
K orn él
Holnap küldök híreket és üzeneteket. Krónikát nem írok.
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓEECSE
N agyon kedves Cziráky uram,
végtelenül jól esett figyelm e és tenniakarása, nagyon, nagyon köszö
nöm odaadó jóságát, de ¡felajánlott szívességét már azért sem vehe
tem igénybe, mert ügyem eléggé komplikált. Ugyanis nem az útlevél
lel van baj, hanem a külföldi utazásra szóló engedélyről van szó,
amely nem tud átvergődni a túlméretezett és agyonkomplikált báni
közigazgatás akadályain. Pedig jó volna már elmennem, itthon még
sincs nyugalmam, az orvosi gyakorlatot sem szüntethetem be telje
sen, viszont a kom oly munkára teljesen alkalmatlan vagyok. N o de

talán már nem tart soká, már többeket megmozgattam Újvidéken,
ha már Ducsity ajánló sorainak nincs hatása.
Tervét örömmel olvastam s nagyon életrevalónak találtam. M ég
is ad valami izgalmat, valami lendületet irodalmi életünknek, a k ö
zönség is beszélne erről a koszorúról és talán — ami a legfontosabb
— az ifjúság érdeklődését is felkeltené. N agyon kérem közölje a
N ép kör határozatát szószerint velem, hogy azt a M. I.-ban közzétehessem.
Jóságát, aggódó figyelm ét ismét nagyon, nagyon köszönöm.
Igaz és meleg barátsággal köszönti
hűséges hive
Szt. Szivac, 1932 — V — 4

Szenteleky K ornél

281
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
itt küldök egy csomó kéziratot, m indegyikre ráírtam, hogy hová szán «
tam. E héten krónika helyett Cziráky népköri javaslatát lehetne
hozni arról a bizonyos ezüstkoszorúról.
Kérlek a jövőben ne adj helyt olyan ízléstelen öndicsé reteknek,
mint amilyen a legutóbbi számban Kristályról megjelent. Egy magán
levél tartalma nem tartozik a nagy nyilvánosság elé, különösen, ha
azt egy nagyon rosszul szerkesztett lapocska tehetetlen szerkesztője
írja. Ha irodalmi híreink között ilyen magánlevelek ellenőrizhetetlen
dicséreteit publikáljuk, mulatságos, önimádó dilettánsokká válunk.
N agyon köszönöm Kottász intervencióját, egyelőre azonban még
nem jött meg a községhez. Lehet, hogy a szolgabíróság ki se küldi,
hanem — minthogy kész útlevélkérvényem náluk fekszik — rögtön
visszaküldi az I. odelenj ébe. Ezért, ha Kottásznak nem esik nehezére,
nézne utána az I. odelenjében, hogy megérkezett-e már utlevélkérvényem. M ár nagyon elkelne a nyugalom, mert állapotom így semmit
se javulhat.
Szeretettel ölel
1932, _

V — 10.

A Kalangyából 2 számot kérek!

K ornél

itt küldök néhány kéziratot, kérlek oszd be őket és figyelj arra is.
hogy egyesek sokáig me várjanak, mert aminit láthatod Dudás levelé
ből is, a fiatalok elég türelmetlenek.
Borsodinak írtam, hogy írjon egy nekrológot D óri bácsiról és
a kéziratot küldje egyenesen N eked. Megkaptad már a nekrológot?
Ha nem, jó volna megsürgetni Borsodinál, ha pedig ő nem vállalná,
úgy talán Pol ácsit kellene megkérni, de Baedeker nekrológja nélkül
ne jelenjen meg a Kalangya. Én a napokban küldök egy cikket és
egy Láthatárt a júniusi szám részére.
A zonkívü l két címre kérelk Kalangyát küldeni:
Kázmér Ernő, Zagreb 3. Post. prêt. 5. és
Gál István bölcsésztaimhallgató Bpest V II, Hársfa u 59/b.
Ez a fiatalember intenzíven foglalkozik a jugoszláviai magyar iroda
lommal, a szerb fordításokkal és hosszabb tanulmányt szeretne írni
rólunk. A Kalangyát nem tiszteletpéldányként kéri, hanem elő sze
retne fizetni rá. D e hogyan? Hiszen most nincs átutalás s nekünk
nincs pesti megbízottunk.
Kreugerről szóló versed nyugodtan jöhet, az ügyész semmi k i
vetnivalót sem találhat benne.
Geiza bácsinak írtam, hogy küldjön cikket a Láthatár részére.
Helyette eg y nagyon érdekes regény kéziratát küldte, de megígérte,
hogy hamarosan láthatárt is küld. Azít hiszem, jelenleg Pesten van.
Kis Józsefet, az őrtűz szerkesztőjét is megkértem, hogy írjon egy
cikket a jugoszláviai magyar ifjúságról. A cikket a T e címedre küldi.
Ducsitytól meghívót kaptam egy ötórai teára. A z t hiszem nehez
tel, hogy eddig nem jöttem fel.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — V — 15.
igaz testvéred
K orn él
Most olvasom a Pesti Naplóban megjelent versedet.
Szívből és őszinte örömmel gratulálok!
A levélpapírost köszönöm.

C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
ma végre visszajött szabadságkérvényem azzal, hogy számomra a
betegszabadság teljesen felesleges, ha olyan erősnek érzem magam,
hogy egy nagyobb irodalm i tervet dolgozzak ki Ducsittyal. A z uta
zási engedély persze nem jö tt m eg és nem is fo g megjönni, de külön»
ben is illuzórikus, ha szabadságot nem kaphatóik. A z aktát minden
esetre elküldöm Ducsitynak, hogy lássa, mennyi megértéssel kezelik
a gyakorlatban a kultórközeledés ügyét. A kérvényemre küldött válasz
ban ugyanis annyi rosszakarat, gonosz bürokratizmus érezhető ki,
ami csak egy szenvedélyesen sovén lélekben teremhet. M ég nem tu
dom, miit csináljak. A n n yi bizonyos, h ogy okvetlenül szanatóriumba
kell vonulnom.
Holnap vagy holnapután küldöm a Kalangyába szánt cikkeket
A d d ig is szeretettel ölel
Szt. Szivac, 1932. V . 17.
K ornél
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
eddig bizonytalanságban és a vele járó tétova, kedvetlen, ingadozó
hangulatokban éltem, most végre bizonyosat tudok, ezért írok. A bi
zonyosság az, hogy se szabadság, se útlevél, kérvényem azzal a gú
nyos válasszal jö tt vissza, hogyha van erőm Ducsittyal irodalmi ter
veket kidolgozni, akkor nincs szükségem betegszabadságra, ha pedig
Ducsityhoz akarok menni, akkor azt külön kérvényezzem (persze,
hogy két hónap múlva azt is elutasítsák). íg y itthon maradtam gyen
gén, fáradtan és szinte bénultan a csalódástól.
Vártam, hogy értesítsz, mit írtál a Kalangya második számába.
N agyon kérlek, ne hagyd cserben az ügyünket és ne süppedj meddő
passzivitásba. Ú g y szeretném, ha több erőm lenne, ha mindenkinek
adhatnék valamit: hitet, bizakodást, lelkesedést vagy kötelességérzetet, ha valami lendületet adhatnék fáradó és csüggedő mozgalmunkba.
Sajnos ez a vágy mindig csak vágy marad, testem fáradt és leghőbb
vágyam mindig csak az, hogy kevesebb köhögés kínozzon, hogy nyugodtabb, ostobább éjszakáim legyenek. Mégis nagyon szeretném, ha
ügyünk fejlődne és lendületbe jönne. Ismételten kérlek drága bará
tom, ne veszítsd el kedvedet és hitedet az alkotásban.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. V . 19.

néhány átnézett kéziratot küldök itt, az üzeneteiket holnap küldöm.
A Kalangya elejére talán az én cikkemet tedd s hacsak lehet, — és
ha különben is m egfelelő — hozzad le K is József cikkét. Láthatárt
nem írtaim, m ert amúgy is elég sok van. Borcsa nekrológja hosszú,
különálló cikkbe kívánkozó? H a igen, akkor hozd azt az első oldalon.
Még egyre kérlek a Kalangyával kapcsolatosan: cikkem végén egy
francia idézet van, m elyet — ha jó emlékszem, — hibásan idéztem.
A helyes szöveg ez lenne: Tou t ce, qui réunit lets homimes.. . és Tou t
ce qui les sép a re. . . stb. Én azt hiszem, h ogy a tout (minden), he
lyett tous (mindenkit) írtam, ami nemcsak meghamisítása lenne az
eredeti idézetnek, hanem más értelmet is adna neki. Ezért légy o ly
jó, ha tous-1 írtam, javítsd ki tout-ra. D aikó István, a M agyar írás
szerkesztője arra kért, hogy küldjünk cserepéldányt a Kalangyából.
Címe: Kosice, Bethlen-körúit (sic!) 55. I.
Szeretettel ölel
Sztári Szávac, 1932. V . 24.
K o rn él
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága barátom,
nagyon köszönöm figyelm edet, de egyelőre nincsen szükségem gép
íróra. Regényem sajnos m ég most sincsen készen.
A m in t láthatod, még mindig itthon, noha már rég el kellett
volna utaznom. Ducsity protekciója úgy látszik csak rontott az
ügyön. Szabadságkérvényem két hónapi várakozás után azzal a gú
nyos elutasítással jött vissza, hogy ha olyan kitűnő erőben vagyok,
hogy Ducsittyal irodalmi terveket dolgozzak ki, akkor nincs szüksé
gem betegszabadságra, ezért vonjam vissza kérvényem et. Persze M a 
gyarország fájlt nekik leginkább s ezért most újabb szabadságot kér
tem, am elyet a szlovéniai -Góbiikon szeretnék tölteni, ahol Jugo
szlávia legjobban vezetett tüdőszanatóriuma fekszik.
Szeretném tudni, mennyi Isola Bella maradt még nálatok s mi
kor számolhatunk le vele? N ekem is lennének könyvvásárlási szándé
kaim. Elsősorban Sauvageot francia szótárát szeretném megszerezni,
azután az Athenaeum olcsó könyvei közül Szitnyai és Földi M ihály
regényét. írd meg, mégkaphatom-e őket?

Kendét szeretettel üdvözlöm. M ég mindig várom kéziratait. És
T éged is kimozdítanálak terméketlenségedből, ha többször együtt le
hetnénk. Mennyire megörvendeztetnél, ha valamit küldenél a Kalan
gyának.
Igaz barátsággal ölel
Sztári Szivac, 1932. V. 26.
K orn él
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Gosp. Dr. Draskoci Ede advokat
Stari Becej, Viísonova ul.
Drága Duci,
nagyon köszönöm leveledet, örülök, hogy végre kiléptél tespedt 'hall
gatásodból, ha m indjárt /fejtegetéseiddel nem is értek egyet. Persze e
felett vitázni kellene nyugodtan, ráérősen, el-elmélyülve a tárgy s z e r e t i
tébe. Ha erre nem is adódik alkalom, rövid találkozásunk mégis le
hetséges lesz. Vasárnap ugyanis Becskerekre készülök Becsén keresz
tül és így délelőtt ellátogatok H ozzátok is.
Köszönöm szíves érdeklődésedet, magamról sok jó t nem mond
hatok, de ez nem is fontos és nem befolyásolhatja a gondodat útját.
A viszontlátásig nagy szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. V I. 7.
K o rn é l
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Drága Zoltánom,
megdöbbenve olvastam a hírt és sietve küldöm testvéri együttérzése
met. Régi és tiszta barátságunk révén részt kérek fájdalmadból, ke
serű hangulatodból, szeretném, ha megosztanád velem a borút és a
vigasztalanságot. Szeretném, ha igaz szeretetemmel és együttérzésem
mel valamit is enyhítenék fájdalm ad könyörtelenségén.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. V I. 10.
K ornél
Szombat délután Becsére utazom, ahonnan vasárnap délben me
gyek Becskerekre.

DR. S Z IR M A I K Á R O L Y IN A K , U J V E R B Á S Z
Gosp. Dr. Skalin Dragutin
N ö v i Vrbas 2.
Drága barátom,
ne neheztelj, hogy csak most köszönöm meg azt a meg nem érde
m eit elismerést, amit rám pazaroltál. Minden túlzásai m ellett is —
mit tagadjam? — naigyon jól esett olvasni kritikádat.
Holnap nagy tervem van: útra kelek. A M. Közművelődésd E gye
sület vasárnap közgyűlést tart, amelyen a könyvkiadás ügyét szeret
ném tető alá hozni. Ezért megkísérlem az utazást. Szombaton délután
megyek Becsére, onnan vasárnap délben Becskerekre. H a időd van
gyere ki 17.05-kor az állomásra, ahol vonatom 18.24-ig fog vesztegelni.
N agyon szeretnélek 'látná és sok mindent megbeszélni Veled.
Még egyszer köszönöm jóleső elfogultságodat.
Szeretettel ölel
bztári Szivac, 1932. V I. 10.
K orn él
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
mellékelem dr. Spitzer István a Kalangyába szánt nagyon érdekes
bölcselmi tanulmányát. Spitzer dr. — aki Ényi István néven szeretne
szerepelni — különlenyomatot is kém e cikkéből, miért is kérdezi,
mennyibe kerül ICO darab különlenyomat fűzve és címlapokkal. A
korrektúrát is ő maga szeretné végezni. Címe: Dr. Spitzer Stevan
nadleénik, Sombor, Karadjordjeva ul.
A legújabb Kalangyát még nem kaptam meg, úgy látszik a pos
tán tűnt el. Kérlek tehát, küldj mielőbb 2— 3 példányt a címemre.
T. F.-el nem érdemes vitába szállni: roppant ostoba és hozzá
még rosszindulatú. Ezért azt a sértő és igaztalan mondatot egysze
rűen töröltem cikkéből.
Szabadságomat végre megkaptam, mindjárt írtam is Golnikra s
mihelyt választ kapok onnan, rögtön utazom. N em tudom még, hogy
a szanatórium rendje mennyi időt engedélyez az irodalom számára.
Ha ott leszek, mindenesetre jelezni fogom, mennyi kéziratot küldj él.
N agy szeretettel ölel

nagyon köszönöm a Babits féle antológiát, de az ajánlást kissé zokon
vettem, hiszen alig van valaki, akinek verse, élete, holnapja jobban
érdekelne, mint a Tiéd. V a gy nem kaptad volna meg utolsó levele
met? Ebben Horváth Ferenc elmaradt Tengerzúgásáról is írtam. Ha
nem kaptad volna meg, megismétlem: H orváth Ferenc Bácskogradistéről szemrehányó levelet int nekem, amelyben elmondja, hogy száz
dinárt küldött nekem egy amatőrpéldány számára, de mindeddig nem
kapta meg azt. A rra kértelek, hogy Zoltánkával küldj egy példányt
H orváth Ferencnek, nehogy a posta megint eltüntesse a könyvet. N e 
kem nagyon szomorú tapasztalataim vannak a legújabb és legbarbárabb postacenzura ügyében.
Szeretném, ha írnál valamit magadról és életedről. Én holnap
után Golnikra, Szlovéniába utazom szanatóriumba, mivel külföldre
nem kapok útlevelet. H a írsz, oda címezd leveledet. Lehet, hogy
hosszabb ideig kelll ott maradnom, csak jusson időm az alkotásra,
mert eddig minden szabad időmet elvitte a rossz kéziratokkal való
piszmogás, a vállveregető, buzdítgató, ostoba érzékenykedéseket csil
lapító levelezés.
M indig V ele d van s nagy szeretettel ölel
Sztáni Szivac, 1932. V II. 7.
K ornél
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y IN A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
köszönöm kézirataidat, nagyon szépek, örülök, hogy ismét duzzadó
erőben vagy. A Momcsilo ügyében írtam Csukának, nem tudom,
idejében érkezik-e levelem, mert szombat reggel a M. I. már készen
áll. N e haragudj, ha Turm ezei Lászlóról nincsen jó véleményem, de
versei roppant gyengék. Ha még valamilyen belső emberünk írta
volna, hát szemet hunynék felette, de egy vendégszereplőtől igazán
mást várnánk s főleg mást vár a közönség.
P. egyik kritikája tegnap engem is felbőszített. Kicsinyes, ke
gyetlen, szőrszálhasogató, aki sohasem látja meg a lényeget, az alko
tás lelkét. N em ártana egyszer kissé rámutani ezekre a súlyos fogya
tékosságokra. Én ugyan levélben válaszoltam szívtelen Tamás Lajos
kritikájára, de jó lenne, ha T e egy nyugodt hangú, tárgyilagos cikk
ben szállnál vitáiba vele. Ilyen nagyképűen, ilyen ostoba pepecselgetéssel nem lehet értékeket meglátni és megérteni.

V égre megkaptam szabadságomat és vasárnap utazom Góbiikra.
N em tudom, hogy a szanatóriumi rend és szigorúság mennyi időt
engedélyez az irodalomnak, mégis remélem, hogy valamit én is alkot
hatok egyszer, mert eddig csak kéziratokat böngésztem,, türelmetlen
levelekre válaszoltam. Szeretném befejezni regényemet, azonkívül egy
két más írás is kikívánkozik belőlem. Kíváncsi vagyok, mit végzek
m ajd a szanatóriumban?
A tulipán ünnepély kom olyan szép volt. Sok bizakodást öntött
belém. Általában Becskerekről sohasem távozom üres lélekkel, de
most különösen gazdagon bocsájtottak útnak. N agyon szépen ren
dezték m eg a dolgot és érezni lehetett, hogy tiszta szívből jön a sza
vuk, ajándékozó és ölelő mozdulatuk.
örülnék, ha írásod dali néha felkeresnél. A címem: Golnik, Slovenija. Én is jelötkezem majd, mihelyt időm engedi.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. V II. 7.
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K

Kedves Zoltánom,
gyönyörű itt, csupa fenyves és végtelen horizonton pihen a szem, az
A lp ok tengerre nyíló lankás, ibolyás vonalain. A z emberek is kedve
sek, a környezet nagyon kellemes s így hiszem, hogy nemcsak jó l
fogom magamat érezni, de hasznomra is lesz ez a nagy nyugalom, ez
a kristályos levegő.
Itt küldök néhány átnézett kéziratot, kevés akad a M. I. szá
mára. Talán időközben befutott néhány s így nem akadsz fenn a leg
közelebbi számmal. M inthogy a posta elég lassú — egy levét 3— 4
napig megy innen a Bácskába — csak azokat a kéziratokat küldd el,
amelyek vagy a Kalangyába illenek, vagy pedig kezdő emberek írá
sai. A M. I. rendes munkatársainak írásait nézzed és javítsd át Te,
nehogy az ide-oda küldözgetés miatt kéziratokban hiányt okozzon.
Szeretettel ölel és sokait gondol rád
Golnik, 1932. V II. 12.
K ornél

azt hiszem, megkaptad már Szivacról és Góbiikról küldött leveleim et
és Bencz Bódi már megkapta honoráriumát. A kiutalásokat mosit már
pontosan fogom küldeni, de kérnélek, hogy a kiadóhivatal is pontosan
küldje a lapot. Csak a vasárnapi számból kérek egy példányt, anyáméknak a Szivaera küldött lapot ne szüntessétek be. Ha azonban va
lami engem érdeklő dolog jelent m eg akár a Reggeliben, akár más
lapban, légy o ly jó és küldd el nekem, hogy némikép tájékozott le
gyek a világ folyásáról. — örülök, hogy a Kalangya előfizetői sza
porodnak, de nem értem, miért kellett finomabb papirost venni, m i
kor az utolsó szám papiros és kiállítás tekintetében kifogástalan volt.
N em jobb tenne szervezésre vagy honoráriumra költeni azt a pluszt,
am it a drágább papiros jelent?
N agyon jó l érzem magam ebben a tiszta, fenyőszagú csendben,
nem tudok jóllakni a kristályos, ózonos levegővel.
Szeretettel ölel és gondol rád
Golnik, 1932. V II. 14.
K orn él
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L E S Z K O V A C M iL A D E N N E K , ELÉD
Gosp. Leskovac MLaden knjizevnik
Rled, H otel Grad.
N agyon köszönöm kedves üdvözletét. Ú gy szeretnék önnel talál
kozni, hiszen olyan közel vagyunk egymáshoz, de a szanatóriumi f e 
gyelem nem engedélyez szabadságot. Különben minden szép és jó
lenne, sokat olvasok és írogatok. Ducsity ügye nagyon érdekelne. Ha
nem küldhetné el a N o v a Evropát, úgy arra kérem, ismertesse röviden
a cikk ¡tartalmát. M ost egy nagyobb tanulmányon dolgozom „ A Koch
baoillus szerepe az irodalomban“ . H a megtennének önnek Danica
M arkovity versei, akkor m ajd kérni fogom őket, de a dolog semmiesetre sem sürgős, valószínűleg m ég 6— 8 hétig maradok itt. — Sok
szeretettel és igaz barátsággal köszönti

Kedves Zoltán,
visszaküldöm Ereghi novelláját, azt hiszem nyugodtan leadhatjuk s
¡ha m indjárt kissé zavaros is, a megírása elég jó. — Rem ényi József,
a clevelandi magyar egyetemi tanár most Pestről levelet küldött,
amelyben a Kalangyát kéri amerikai címére 11720 Crom well A v e ,
Cleveland Ohio, U SA.
A Reggelinek ma jö tt az első csütörtöki száma, de a vasárnapi
számot m ég nem kaptam meg. Kérlek, intézkedj, hogy a vasárnapi
(17.-Í) számot is megkaphassam.
Ma írtam Kristálynak és Borsodiéknak kézirat dolgában, holnap
folytatom a felszólításokat.
Szeretettel ölel
Golnik, 1932. V II. 22.
K orn él
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedve® Zoltán,
mellékelten küldök néhány kéziratot a M. I. számára, hamarosan én
is küldök egy novellát. A Kalangya számára is lenne egy témám, re
mélem, elkészülök vele a szeptemberi számig. A z augusztusi számból
küldj egy példányt V éljk ó Petrovitynak (Beograd, Bircaninova 20.),
aki maga kért fel, hogy ezt a novellát magyarra fordítsam, ezért remélhetőelg nem fog megharagudni. Olvasom, hogy G ergely Boriska
regénye ebben a számban befejeződik. M it közöljünk most? Sziráky
befejezte regényét? Légy o ly jó és közöld velem, hogyan áll a re
gény ügye, m ert nálam, illetve Borsodinál van G eiza bácsinak egy
roppant érdekes regénye, amit szívesen közölnék a Kalangyában. T e r 
mészetes jobban szeretném, ha Sziráky tói kapnánk valamit. Ha jónak
gondolod, én írhatok Szirákynak, de írd meg pontos címét, m ert már
két levelem nem találta őt meg.
Különben jól érzem magam és szeptemberig maradok itt Golnikon.
Szeretettel ölel
Golnik, 1932. V II. 29.

itt küldök eg y kis kéziiratot a M. I. számára, talán elég lesz egyelőre.
A Kalangyát megkaptam, nagyon tetszik ez a szám, tartalmas és vál
tozatos. A szeptemberitől azonban kissé félek- Eddig még üres a Lát
határ. A regény is nyugtalanít.
M ost Spitzer dr. írt s panaszkodik, hogy nem kapott választ tő
led a kefelenyom atok, valamint a zom bori beszervezést illetőleg. L égy
oly jó, nyugtasd meg őt, nem szeretném, ha ez az agilis, értékes em
ber megvonná tőlünk barátságát.
Szeretettel ölel
Góbiik, 1932. augusztus 2.
K ornél
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H ERCZEG J Á N O S N A K , ZO M B O R
Kedves uram,
köszönöm kéziratait, a Kalangya szeptemberi számába szántam őket.
Ha esetleg m ég küldene, akkor közös cím alatt lehetne összevonni
könyvismertetéseit. N ovellája közben megjelent az augusztusi szám
ban.
N agyon sajnálom, hogy regény-terve nem tud megvalósulni. D e
hiszem, hogy idővel a terv is érik, mondanivalója biztosabb, széle
sebb alapot kap, s akkor nyugodtábban, öntudaitosabban, fegyelm e
zett ökonómiával, a lendület és az erő gondosabb beosztásával fog
majd a regényíráshoz.
A m i a noveLláskötet kiadását illeti, egyelőre m ég várnék vele,
mert vélem ényem szerint csak ölt novella lenne alkalmas a kötetben
való megjelenésre. A kötetben m egjelenő írások k özött nem lehet
nek nagyobb nívó- és erőkülönbségek. Ezért várna talán addig, amíg
8— 10 egyform án értékes novellája gyűlik össze. Készséggel segítenék
az összeválogatásnál és nagyon örülnék, ha ez a tervezett könyv va 
lóban napvilágot látna.
Egyelőre szeptember első napjáig maradok itt a szanatóriumban.
őszinte tiszteletét küldi mindenkori híve

Kedves Zoltán,
tegnap vártalak, gondoltam, mégis lesz alkalmad átjönni, igaz, hogy
autóbuszjárat nincsen Bléd és Golnik között, de elég sok vonat k ö z
lekedik. Persze, ez a két nap sokkal rövidebb idő, semhogy ezalatt
még kirándulásokat is lehessen tenni.
Végtelenül bosszant, hogy Szabó László levelét nem kaptam kéz
hez. Küldtél még mást is abban a borítékban? Eddig minden leveled
megjött, ép ennek kellett elveszni. Pedig igazán kiváncsi lettem volina
Szabó levelére.
Egyelőre még nincs m egfelelő novellám a Kalangya számára Szir
mai nálad lévő írásain kívül. A regény ügyében irok Szirákynak.
Borcsa keservesen panaszkodik. A M. I.-t nem kapja, Polácsi tá
madó cikket írt ellene (? ? ) te pedig nem válaszolsz levelére. V igasz
tald meg szegényt.
Szerettei ölel
Golnik, 1932. V III. 8.
K ornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága barátom,
nagyon köszönöm leveledet, köszönöm bizalmadat és őszinteségedet,
amellyel fájdalmas passzivitásodra fényt vetettél. N agyon értelek s
azt hiszem mi mindnyájan, akiknek egy biztosabb, boldogabb világ
hoz is közünk volt, kissé hitetlenül nézzük a tegnapok csődjét, a ma
törekvéseinek gyökértelenségét és reménytelenségét. N em tudjuk el
hinni, hogy ebből is lesz valami maradandó. M égis nem engedhetjük,
hogy rés támadjon köztünk és az id ő között. Bizonyos vagyok benner
hogy N ek ed vannak értékelő olvasóid, akik várják írásaidat. És mi
helyt a szükségesség fennáll, akkor már nincs több helye a hitetlen
ségnek. A z idő sem lehet értékmérő írásodnál, T e Írsz, mert írnod
kell, m ert olvasóid vannak — más tényező nem játszhatik szerepet
ebben a logikai láncban. Szóval rázd le magadról a hitetlenséget, a
passzivitás bénító gátlásait és munkára fel!
G yóni G éza tragédiáját nagyon jó regény témának tartom. A z t
hiszem ebben a biztosan körülhatárolt körben, ezernyi emlékeid kö
zött nagyon jó l fogod magad érezni és nagyon szép regény születik
meg, amely egyúttal igazolás és tianúságtétel lesz G yón i nagysága mel-

kitt. Olvastam azokat az irigy és kicsinylő határozatokat, amellyel
a G yóni kultuszt falusi kaszinói kedvteléssé szeretnék korlátozni. Eb
ben az esetben Nálad, aki jól ismerted és kezdettől fogva helyesen
értékelted Gyónit, a felsebzett igazságérzet is lendületet adhat az
íráshoz anélkül, hogy ezzel a szeplőtlen eszményités végletéiig sodród
nál. Semmiesetre sem akarok beleszólni az alkotás mikéntjébe, csu
pán azt az ötletet vetem fel, hogy nem lenne-e helyesebb a regényt
ott lezárni, amikor kikíséred az állomásra? Ez csak szerény ötlet,
amely nem akarja befolyásolni eddigi elgondolásodat.
Szeretném ha mielőbb komolyan nekifognál ai munkának. A z t
hiszem, azt nem keli külön ideírnom, 'hogy a (Kalangya hasábjai min
denkor rendelkezésedre állnak, sőt nagyon hálás lennék, ha ez a
G vóni regény éppen a Kalangyában jelenne meg legelőször.
Bocsáss meg, hogy csak most válaszolok leveledre, de a szana
tóriumi rend, a sok fekvés és henyélés még kevesebb időt engedélyez,
minit otthoni profán munkám. Különben jól érzem anagam és szep
tember 12-ig maradok itt.
A mellékelt lapot légy o ly jó Kende barátunknak átadni.
N a g y szeretettel ölel és termékeny híreket vár
Góbiik, 1932. V III. 10.
K orn él
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KENDE

FERENCNEK, SZABAD KA*

Drága Barátom,
nagyon köszönöm leveledet és G ergely levelét. G ergely közben már
írt nekem, kedvesen, melegen, közvetlenül. Rögtön válaszoltam is
neki. — Feleséged őnagysága esete igazán gyönyörű példája a tüdőbetegségek operatív kezelésének. Itt is van alkalmam látni érdekes
és meglepő eredményeket. Magamról csak jó t írhatok, csupán azt
nem tudom, hogyan fogok e gondtalan, puha, henyélő élet után is
mét beleszokni a munkába, a nyűgök és kötelességek jármába.
N agy szeretettel ölel
Golnik, 1932. _ V III. — 10.
igaz barátod
K ornél
* Szenteleky képeslapon írta e leveliét, a felírás: „Zdraválisce Golnik“
(m agyarul: Üdülőház, Golnák, a túlsó oldalon a golnáíki üdülőház fényképe.)

Kedves uram,
bocsánatát kell kémem, hogy levelére csak most válaszolhatok, de
rengeteg elfoglaltságom elviszi időm et és erőmet, ezért alig jutok
hozzá, hogy nagyszámú és soknyelvű levelezésemet pontosan lebo
nyolítsam.
Önnek állandóan kiutaltam a versekért járó tiszteletdíjat, de
a kiadóhivatal nem tudta az Ön pesti címét, ezért nem küldötte el a
pénzt. Legutóbb azonban borítékán észrevettem címét, amit rögtön
közöltem is a kiadóhivatallal, amely talán el is küldötte pesti címére
a honoráriumot. Szíveskedne ebben az ügyben Blazsek Ferenc úrhoz,
a R. U. kiadóhivatali főnökéhez fordulni, aki készséggel fog önn ek
felvilágosítást adni, esetleg rögtön kifizetheti önn ek a versekért járó
és már kiutalt tisztelet díjakat.
A M. I. karácsonyra egy almanachot készül kiadni, amely im po
náló módon kívánja bemutatni a vajdasági irodalmat, úgy a mi k ö 
zönségünknek, m int a külföldnek. Kiállítása is kifogástalan lesz. Sze
retném, ha ebben az almanachban ö n is szerepelne, ezért kérek o k 
tóber 1-ig három-négy reprezentatív verset és egy jólsikerült fényké
pet öntől. Lehetőleg meg nem jelent verseket kérek.
Őszinte tiszteletét küldi
Sztári Szivac, 1932 — V I I I — 11
mindenkori híve
Szenteleky K orn él
304
L É T M Á N Y I I S T V Á N N A K ÓKÉR
Gosp. Letmanjii Stevan knjzevnik i apotekar
PaUcevo, V ia Zagreb-Sombor
N agyon köszönöm kedves levelét és értékes kéziratait. A novel
lát a Kalangya szeptemberi számába soroztam. N agyon szívesen küldenék könyveket megbírálás végett, sajnos semmit sem hoztam ma
gammal s otthon senkim sincsen, aki a könyveket postára tenné. M ár
közel két hónapja élek itt a goiniki szanatóriumban, tüdőmet igyek
szem rendbehozni, helyesebben munkaképességemet néhány hónapra
ismét biztosítani.
Remélem, hogy Pasicsevón lesz alkalma az alkotásra, a terem tő
munkára. A Kalangya és a M. I. boldogan várja a csendes, meleg,,
falusi nyár dúsnedvű gyümölcseit.
N agy szeretettel köszönti
Szept. 12-;ig maradok itt.
Szenteleky
Golnik (Slovenija) 1932 — V I I I — 19
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DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Drága barátom,
tudom, hogy joggal neheztelsz hallgatásomért, de a szanatóriumi
rend jóform án m ég kevesebb időt engedélyez az írásra, mint odahaza
az orvosi gyakorlat és a nyűgös kötelességek. Legtöbbször alig jut idő,
hogy a legsürgősebb leveleket megválaszoljam, ami azután türelmet
len aggódást vált ki azokból, akik sorsom és állapotom után érdek
lődnek. Egy kurta anzikszot írni N ek ed — nem méltó a barátsá
gunkra, viszont őszinte panaszos beszámolót küldeni — időt és iz
galmat igényel. Sokszor magam is meglepődöm, hogy a szanatóriumi
élet milyen különös hatással van az emberre, mindenesetre hasonla
tos ez a hatás a fogságban, interaáltságban kifejlőd ött lelki tompult
ságra. A z élet olyan messze van, az eseményekre semmi befolyással
sem lehetünk, nem vehetünk részt a harcban, a szépben, a fájdalom 
ban, kábító gyönyörökben. Iitt nemcsak a zárt intézet akadályoz meg
ebben, hanem a betegség, a feleslegesség, a munkaképtelenség gyá
szos, sivatagos, olykor megsemmisítő érzése. Természetes, hogy ezek
az adottságok form álják, puhítják, sőt átgyúrják a lelket, amely el
tompul mindazzal szemben, ami az élettől jön és fokozottabban ér
zékeny azokkal a jelenségekkel szemben, amelyek énjére, betegségére
vonatkoznak.
Állapotom körülbelül egyforma, a gondtalanság, a tétlenség ter
mészetesen jól esik, de eddigi ittlétemnek objektív javulási tenden
ciája nincsen Lehet, hogyha 6— 8 hónapig maradnék itt, talán akkor
szebb eredményt lehetne felmutatni, de ezen idő alatt annyira elpuhuilnék, hogy az élet,, a munka számára teljesen alkalmatlan lennék.
Szinte kiváncsi vagyok, hogyan fogok ismét beleilleszkedni az életbe,
szeptember 12-én letelik a két hónap s akkor könyörtelenül újra kell
kezdenem a taposómalmot, ameddig lehet.
Eleinte szép lendülettel fogtam a regényíráshoz, később azonban
apró társadalmi kötelezettségek, intenzívebb levelezés és a rendsze
res muzsika elütöttek a további munkától. Egyik kartársam ugyanis
nagyszerűen hegedül s minden este közösen muzsikálunk. Műsorun
kon csak komoly, klasszikus szerzők szerepelnek: Beethoven, Bach,
Händel régi franciák mint Pignot és Purcell és elsősorban Mozart,
akinek nagyságát és csodálatos életbölcseletát csak most értem iga
zán. Egyáltalán ilyen mélyen, ilyen bensőségesen még sohasem élvez
tem a zenét s rettegve gondolok arra, hogyha el kelti hagynom Golnikot, egyedül a rádióra szorulok, am ely valószínűleg nem azt és nem
úgy adja, ahogy azt szeretném. A zene sokkal többet jelent szá
momra, mint kábítószer, nem túlzók, ha azt mondom, hogy a zene
az én életelixírem.
N agyon köszönöm roppant finom és nagyon lágy írásodat. T e r 

mészetesen a Kalangyába soroztam, noha szeretném, ha a M. 1.-nak
is küldené! valamit (egyenesen Csukának) mert ott inkább szűköl
ködünk kéziratokban.
N a g y szeretettel ölel és megértésedet kéri
Golnik, 1932 — V I I I — 19
K orn él

306
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
köszönöm a küldött 300 dinárt, én igazán nem keveslem ezt az ősz*
szeget, mikor tudom, hogy m ilyen nehézségekkel kell kezdetben meg
küzdeni. D e bíznunk kell, hogy őszre ismét emelni lehet az elő fize
tők számát és a lap nívójával állandósítani lehet olvasóinkat. A re
gény-ügyben már írtam
Geiza bácsinak,
azonkívül írni fogok
Szirákynak.
N agyon kérlek, légy oly jó és küldj rögtön egy példányit a K a 
langya második, júniusi számából Frühwirth Mátyás országgyűlési
képviselőnek, a „D unavölgye“ szerkesztőjének Budapestre (V III, Baross-u. 73), mert az öreg a dunai kultúrterv után érdeklődik. Én ma
adom postára a neki címzett levelemet, szeretném ha nemsokára a
Kalangyát is kézhezkapná.
Szeretettel ölel
Golnik, 1932 — V I I I — 20.

K orn él
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
itt küldöm az üzeneteket, kézirat — kközlésre váró — egyelőre
nincs nálam. Szeptember 10-én indulok haza, ezért a Golnikra cím
zett küldeményt legkésőbb 7-ig este tegyétek postára. 11-én reggel már
Szivácon vagyok.
N agyon örülök, hogy ilyen szép szeptemberi számot sikerült
összehozni. Kiváncsi vagyok az újakra: Havasra, Kendére, V asziljevityre. Eddig őszintén féltem, hogy nívóban esni fogunk.
Kellemes pihenést kivánok a kotori öböl partján. N em foglak
írásommal ott háborgatni, m ert magamról tudom, hogy az az igazi
szabadság, mikor az ember minden összeköttetést megszakít múltjá
val és munkakörével.
Mellékelem még H
S
levelét, hogy ti is mulassatok
keveset a szerkesztőségben. Semmiesetre sem szabad őt kom olyan

venni és dührohamaira felneszelni. D e 'tagadhatatlan, hogy van benne
humor, amit szórakoztatásunkra felhasználhatunk.
Jó mutatást, tiszta, gondtalan napokat kivan és nagy szeretettel
ölel
Golnik, 1932 — V I I I — 29

Kornél
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•KENDE F E R E N C N E K , S Z A B A D K A
Drága Barátom,
nagy örömmel, mély és őszinte élvezettel olvastam szép írásodat a
Kalangyában. M int a Kalangya szerkesztője, szeretettel köszönöm
meg szíves közreműködésedet és kérlek, hogy a jövőben is keressél
fel bennünket a mi számunkra mindig becses és értéke® írásaiddal.
N a g y szeretettel ölel
Golnik, 1932. szeptember 1.
igaz barátod
Szenteleky K ornél
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DUDÁS K Á L M Á N N A K , ZÁG R ÁB
N agyon kedves uram,
írásai, különösen versei határozott fejlődést mutatnak s így az ö n
pesszimisztikus hangú levelének semmi jogosultsága sincs. Igaz, hogy
ez a fejlődése egyelőre formai, nyelvi, de az nagyon természetes, elő
ször a form anyelvnek kell kialakulnia, mert csak a tökéletes formai
készség tudja biztosítani élményeit, tud biztos form át találni mon
danivalóinak. Nem sokára azt hiszem, sor kerül az események, élmé
nyek mélyebb, őszintébb és eredetibb átélésére, mert szépek ezek a
versek az őszestről, a hervadó ligetről, de nem érezzük, hogy ezeket
Dudás Kálmán írta húsz esztendejével Bácskában, 1932-ben. Ezekből
a szép versekből Dudás Kálmán hiányzik. D e az ember nem olyan
könnyen találja meg önmagát, igazi mondanivalóit. M ikor önmagá
ról, húsz évéről ír, mindenesetre m élyebb és megkapóbb, mint m ikor
a hervadó ligetekről mond finoman összeillesztett, de fáradt és is
mert szavakat.
N ovelláival nem vagyok nagyon megelégedve: szilajak, kócosak,
mosdatlanok. D e Ígéret van bennük, valami Lendület viszi az olvasót,
ami Paul V a léry igazságát bizonyítja. A m i hat ránk, ami magával
ragad, az nem lehet rossz írás.

V árom további munkásságát és kérem ön t, folytassa hittel, az
elhivatottság és az önbizalom lendítő érzésével a megkezdett utat.
Szeretettel köszönti
mindenkori híve
Golnik, 1932. szeptember 6.
Szenteleky K orn él
Szeptember 12-én utazom vissza Szivacra.
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Kedves jó Cziráky uram,
már egy hete itthon s eddig csak a iniljőváltozás kellemetlen hatá
sait érzem: a port, a levegőtlenséget, a munkát, az emberek örök ki
csinyességét. Állapotom azonban mindenesetre javult és a szanató
riumi rend bizonyos ökonomikus önzésre tanított, lehet, hogy így
nagyobb baj nélkül úszom meg a telet meg a tavasz szeszélyes hó
napjait.
N agyon kiváncsi ¡Lennék, mit beszélt Szabó László és nem másult-e még meg lé-utazási szándéka? A z öreg egyébként cikket írt a
Kalangyának és meleg érdeklődéssel kíséri munkánkat. Szóval b izo
nyosan többet is mondott rólunk.
Szeretettel és igaz barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1932 szeptember 19
Szenteleky K orn él

3 11
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
nem tudom, vá jjon te is hasonlóképen érzed magad lepergett szabad
ságod után, mint én, vagy acélosabb lelked és szervezeted jobban el
lenáll a változás formáló erejének? Én rettenetesen érzem magam,
mozdulatlan porfelhőbe kerültem s jóform án lélegzeni sem tudok.
Mindezt persze fokozza még az amúgy is erős lelki depresszió. N a
de remélem, nem tart sokáig ez az állapot, talán csak megszokom a
port, a munkát és az apró, örökkön nyöszörgő nyűgöket.
A Kalangya októberi anyagával nem vagyok megelégedve. N o 
vella van elég, figyelő cikk is szépen jött, de egyetlenegy tanulmány
sincs ebben a számban. Ha Szabó László cikke nem jött volna, sem
miféle ütőkártya sem lenne a kezünkben. Szabó cikkét kérlek, első
nek hozd és harangozd be kellőképen.

Sziráky beküldte Oxigén című kisregényét? Ha igen, akkor hozd
le az első folytatást. Békefitől nem kaphatnánk eg y hosszabb tanul
mányt? Remélem, hogy te is hoztál magaddal valamit tarsolyodban.
Cikkedet és versedet nagy érdeklődéssel olvastam.
Ényi barátunk felháborodva írt, rettenetesein panaszkodik a saj
tóhibák miatt. G eiza bácsi is keserű szemrehányásokat tett a hanyag
korrigálás miatt, azt írja, hogy Ényi cikkét nem tudta élvezni a za
varó sajtóhibák tömegétől. Valóban kellene valamit csinálni, mert
egy irodalmi szemle mégsem hemzseghet ilyen szeplőktől.
Itt küldök még néhány novellát a Kalangya számára. Légy oly
jó, nézd át te is Borosa novelláját, én ugyan átnéztem és huzigáltam
is belőle, de azért marad elég malacság benne. H ja, ez a veszedelmes
életkor, amikor a szexuális kiélés már csak az írásra szorítkozik.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — szeptember 20-án

K orn él

M ost kaptam meg leveledet és örömmel várlak,
akármikor jönnél, mindig itthon vagyok. Mégis
ha teheted, értesíts előre jöveteledről.
Szeretettel
Kornél
312
R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Barátom,
tegnap Csuka járt nálam, megbeszéltük a legfontosabb irodalmi prob
lémákat, többek között a 'Kalangya könyvtár ügyét is. Elhatároztuk,
hogy ebben az esztendőben karácsonyra okvetlenül kijövünk az első
kötettel és mindketten egymástól teljesen függetlenül arra gondol
tunk, hogy legjobb lenne, ha az első könyv a T e G yóni Géza regé
nyed lenne. Csuka említette, hogy a regény már a befejezéshez áll
közel s ezért november 1-ig biztosan elkészülhetne. Kérlek tehát,
légy oly jó és értesíts mielőbb arról, hogy elkészülhetnél-e novem 
berig regényeddel? Nagyon, nagyon örülnék, ha tervünk valóra vál
hatna, könyved minden tekintetben biztos sikert jelentene s főleg
Magyarországon élénk visszhangra találna. A kiadásnál fel szándéko
zunk használni azt az összeget, amely a Komárom i akció után a ju
goszláviai magyar könyvkiadás céljaira a Literáriánál fennmaradt.
Válaszodat türelmetlenül várja és nagy szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — IX — 26

igaz barátod

nagyon köszönöm szíves hívásod, sajnos egészségi állapotom nem
engedi még meg a kirándulásokat, a füstöt és a fennmaradást. Ettől
eltekintve a Zivatar is riasztólag, vagy legalább is bosszantólag hat
s így azon a napon semmiesetre se mennék le, amikor a Z ivatar
tartja bemutató estjét. N em ismerem ezeket az ifjakat, de úgy lá
tom, nincs célkitűzésük, horizontjuk és hitvallásuk. A z t hiszem, egyedűli mozgató energiájuk a feltűnnivágyás, ami senki előtt sem lehet
rokonszenves, aki kultúránk ügyét a szívén viseli. A tehetségnek ta
lán egy magyar nyelvterületen sincs olyan tág tere, olyan szabad
útja, mint minálunk. A kiben csak valami felcsillog, már pódiumot
kap, vállveregetéseket, biztató, sőt lelkesítő leveleket. Többször ér
zem annak a vádnak igazságát, hogy dilettánsokat nevelek, de más
részt a felelősség nagyon nagy: nem riasztok-e el keményebb k riti
kámmal eg y olyan — talán kezdetben nehezen kibontakozó — tehet
séget, aki később értékes munkása lenne ínyelvünknek és kultúránk
nak? N yugodtan állíthatom, hogy akiben csak a tehetség morzsáját
véltem felfedezni, annak biztatást, lelkesítést, nyilvánosságot adtam,
s ezért teljesen jogosulatlan nálunk m ellőzött vagy elnyomott tehet
ségekről beszélni. Érteném ezeket az ismeretlen, minden áron szere
pelni akaró ifjakat, ha ők az irodalmat bizonyos világszemlélet szol
gálatába kényszerítenék, mert az az irodalom, amit mi eddig csinál
tunk, az nem vo lt egy világszem lélet propagálója. A h o g y azonban
értesültem, ezeket az ifjakat nem lelkesíti a Monde, a Fackel, avagy
az oroszok példái, a kisebbségi öntudat sem erősebb, tisztább náluk,
mint a többi íróban, ezért nem hiszem, hogy csalatkoznék diagnózi
somban, amikor az egyéni érvényesülést, a szerepelni akarást gondo
lom egyedüli mozgató energiájuknak. A z irodalom szempontjából
természetesen teljesen közöm bös a tehetségtelenségnek ez a feltűnni
akarása, a közönség, a mi, kétkedő, bizonytalanul Ítélkező közönsé
günk azonban kissé megzavarodik s talán össze is zavarja a talmit
az igazival, a feltörő tehetséget, a hiúságtól űzött kontárral. A m eg
tévesztés nagyon valószínű, Drasikóczy Ede, Cziráky Imre fém jelzik
a feltörő ifja k tehetségét. Kevesen fogják észrevenni a m egtévesztett
jóakaratot. A ttó l eltekintve, hogy a Zivatar-osok részéről sem mu
tatványszámot, sem meghívást nem kaptam, ezek a szempontok
riasztanak el legjobban attól, hogy valami közösséget is vállaljak
ezekkel az aikamokokkal. N agyon örülnék, ha meglátásaim, megálla
pításaim tévesek lennének, ha csakugyan adnának valami pozitivumot ezek az ismeretlen ifja k a jugoszláviai magyar irodalomnak, de
félek, hogy a Z ivatar bemutatkozása üres és szomorú szem fényvesz

tés lesz, amely végeredményben megingatja a bizalmat a jugoszláviai
magyar irodalom tiszta és nemes munkásaiban is.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — IX — 27
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
•Kedves Cziráiky uram,
nagyon köszönöm levelét, igazán jólesett velem-törődése, meleg őszin
tesége és részletes beszámolója. A z öreg Szabóra nagyon kiváncsi
vagyok, úgylátszik valóban lejön s talán egy nagy lépéssel közelebb
viszi dunai kultúrtervemet a megvalósuláshoz. N agyon hízelgő, hogy
ez a kiváló, óriási horizontú és tudású ember, aki talán a mai Ma
gyarország legnagyobb ¡koponyája — ilyen 'lelkesedéssel mellénk
szegődik.
A Z ivatar ügyben már megírtam aggályaimat Ducinak, talán ő
közölte önn el is levelem tartalmát. Én úgy látom — bárcsak téved 
nék meglátásomban és megérzéseimben — hogy itt néhány szerepelni
vágyó, kom oly cél és elhivatottság nélküli, valószínűleg tehetségtélen
fiatal ember akar magának pódiumot teremteni. M ár nem em lék
szem pontosan a Komárom i— A d orjá n vitára, de az csak természetes,
hogy a M. Inban nem engedhetek durva, személyeskedő és minden
pozitív eredmény nélküli vitákat. Ha Komárom i válami érdemeset ír,
a M. I. és a Kalangya mindig nyitva állanak előtte.
A m int már Ducinak is megírtam, ez a Zivatar irodalmi szem
pontból teljesen jelentőség nélküli D e félek, hogy szervezetlen és
öntudatlan közönségünk ezt is komolynak veszi — különösen, ha Önök
fém jelzik ennek az akciónak „irodalmiságát“ s mikor rájön arra,
hogy kontárok és törtetők áldozata lett, nem a Z ivatart fogja szidni,
hanem a jugoszláviai magyar irodalmat. A Zivatar törtetői minden
esetre elérhetik azt, hogy a közönségnek megrendüljön a bizalma a
m i értékesebb, tisztább szándékú és minden tekintetben elhivatóttabb írásainkban is. A Kalangyának eddig csak húsz előfizetője van
Becsén. Ez a szégyenletesen alacsony szám ilyen feltűnni vágyó ifja k
üres csinadrattája után talán huszonegyre sem lesz emelhető. Ezért
látom ártalmasnak ezeket az irodalmi szempontból teljesen ártalmat
lan zászlóbontásokat.
N ovelláját nagyon köszönöm. Rögtön elküldtem Csukának, bár
a Kalangya októberi száma már ma készen lesz. H a most lemaradna,
a novemberiben biztosan jönni fog.
Szeretettel és igaz barátsággal köszönti
mindenkori híve
Sztári Szivac, 1932 — IX — 30

Szenteleky

DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
olyan nehezemre esik az írás, difficile est elegias non scribere. R e tte
netes volt haza jönni, a porfelhőben úgy hápogtam, mint szárazra
tett hal, azután kötelességeik, a munka kicsinyes, fénytelen, örömtelen
taposómalma, úgy éreztem, mintha Szibériába érkeztem volna. N incs
menekvés, nincs feltámadás! Röviden: ezért nem írtam.
Lassan persze beletörődök, az igahúzás már könnyebben megy
s talán menni is fog egy darabig. Érdemeset alig dolgozom, korán
fekszem és figyelgetem rozzant testem életmegnyilvánulásait.
Sorsod, holnapod aggaszt és érdekel. Ha valami biztosat tudsz,
írj mielőbb. N agyon is értem, mit jelent ilyen bizonytalanságban élni,
noha nem tudom hinni, hogy T éged feleslegesnek, nélkülözhefőnek
nyilvánítsanak.
A z is keserít, hogy Becsén és Becskereken a fellángolt türelmet
len sovinizmus miatt egyelőre semmiféle kultúrestét sem lehet ta r 
tani. M eddig lehet a magyar kisebbség jogait ennyire ignorálni és
sárba taposni? A becskerekiek kiléptek minden szerb egyesületből és
teljes passzivitásba vonultak. M ilyen ostobaság! Eddig még a passzi
vitással semmit se lehetett megoldani.
Ismered N ém eth A n d o r (!) revűjéit a Tanút? N agyszerű!! ö maga
írja az egésizet, óriási horizont, hetyke bátorság, finom meglátás, sok
színű ötletesség. N agyon tetszik.
Igaz szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — X — 9

K orn él

Kapok-e T ő led valamit? Valam it — akármit?
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága barátom,
sajnos, leveledben tartózkodtál minden állásfoglalástól s így igazán
nem tudom, hogy a Zivatar nem mosott-e kis árkot közénk? N agyon
szeretném, ha vélem ényedet nem csak velem, hanem a nyilvánossággal
is közölnéd, m ert ilyen vitáknak nemcsak tisztító, de term ékenyítő
hatásuk is van. Jól tudod, hogy a Kalangya vagy a M. I. hasábjai
mindig nyitva állnak előtted, akkor .is, ha véleményed, állásfoglalá
sod az enyémmel homlokegyenest ellenkezik.
Általában szeretném, ha többször papírosra vetnéd ötleteidet,
elgondolásaidat, panaszos vagy disputáns mondanivalóidat, ha ele
venebben, aktívabban belekapcsolódnál az írás munkájába Tudom,
hogy profán elfoglaltságodra fogsz hivatkozni, de ne vedd zokon, ha

ezt a kifogást nem fogadom el. Talán némi jogom van éhhez a vissza
utasításhoz, hiszen jómagam lázasan, betegen, minden anyagi kár
pótlás reménye és lehetősége nélkül, sok nyűgös és egyre nehezebben
elviselhető profán kötelességek k özött találok erőt, kedvet, belső
'kötelességérzetet és — ami sokszor lehetetlennek látszik: időt! a
munkához, akkor joggal várhatom, hogy mások is adjanak egy kis
morzsát, kis jószándékot, kevés segíteniakarást a túlzás nélkül heroi
kusnak mondott küzdelemhez.
N agy szeretettel ölel és írásodat várja
Sztári Szivac, 1932 — X 15
Kornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
már Bencz Bódinak megírtam, milyen bajban vagyok kéziratokkal,
Radó persze nem külde el egyfelvonásosát, tanulmány, láthatár
egyetlenegy se jött. M ár írtam Radónak, Havasnak, Draskóczynak,
téged ismételten kérlek, hogy beszélj Békefivel és Polácsival. A no
vemberi szám rettenetes soványnak Ígérkezik. Legrosszabb esetben
G eiza bácsi gyenge halottasnapi m eséjét is közreadjuk. Fekete ver
seit visszavitted? Én sehol se találom őket. N agyon szerettem volna
Szénássy Karcsiról írni, aki mégis csak csodálatos jelenség borús
horizontunkon — sajnos, az irodalmi tárgyalások mindkétszer meg
akadályoztak abban, hogy meghallgassam. Millekich bácskai kiállításá
ról is kellene írni, Havas Emilt fel is kértem erre, de kétlem, hogy ő
egyáltalában megnézte-e ezt a kiállítást. N a g y hibának tartom, hogy
ilyet énképen lemaradunk az események ritka vicinálisáról is, hogy
nem kapcsolódunk bele a kultúr ális élet szerény és ritka m egnyilvá
nulásába. Mindenesetre a novemberi szám megjelenését legalább egy
héttel ki kell tolnunk, hátha addig beérkezik valami váratlan érték.
Ném eth Lászlónak is írtam Pestre, talán ismered kiváló kritikai
folyóiratát, a Tanút, ő mindenesetre a legkiválóbb mai magyar kri
tikus.
Fekete Lajos írt, panaszkodik, hogy az októberi számot még ed 
dig nem kapta meg. M i lesz a pesti beszervezéssel? Szeretném, ha
Fekete is kis keresethez jutna, szegénynek most lánya is született.
Beszélj Kendével az érdekében.
A múltkor Zomborban voltam s a Kalangya adminisztrációja
miatt sok szemrehányást kellett hallanom. A k ik rendesen előfizet
nek, azok havonta kapnak felszólítást, sőt legutóbb már felszólító
levelet is. Viszont, akik komolyan elő szeretnének fizetni, azok nem
kapnak csekklapot. Ilyen dolgok szórványosan előfordulhatnak, de
rendszeresen mégsem. Itt Szivacon is panaszkodnak a kiadóhivatal

jogtalan molesztálása miatt. Ez a hanyagság, ez a jogtalan sürgetés
és követelődzés csúnya árnyékot vet a lapra. A legtöbben azzal fenyegetődznek, hogy rögtön lemondják az előfizetést, ha újabb felszó
lító levelet kapnak.
Végül T éged is kérlek, írj valamit a novem beri szám részére.
Talán a San Michele-rő! vagy másvalamiről, hogy a Láthatár gazda
godjon.
N a g y szeretettel
Sztári Szivac, 1932 — X — 16
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
itt küldöm a Kalangya nagy nehezen összegyűjtött kéziratait. L eg
többet ér persze N ém eth László kitűnő cikke, am elyet úgy kaptam
meg, hogy a Tanúról is beszámolok a Láthatárban. Holnap egy A ra n y
cikket küllők bevezetőül és a napokban a Tanúról, meg a Millekich
bácskai kiállításáról szóló Láthatárt. Fekete versei nálad vannak?
Geiza bácsit itt küldöm, de ha elég kézirat lesz, akkor a M. T.-ban is
lelhetne hozni elég gyenge írását. Radó értesített, hogy kéziratát
egyenesen neked küldte.
T
ostoba írását se a Kalangyában, se a M. I.-ban nem lehet
hozni, de szeretném, ha Tornán leadná a Reggeliben. Erre én ugyanis
élvezettel az orrára koppintanék ..., aki még azt se tudja, mi a deka
dens irány. Zavaros szűk fejében a dobostortát összetéveszti a Radetzky marssal. N a de csak jelenjen meg a cikk, ezt a nagyképűsködő fogalom zavart nem viszi el szárazon. Ismétlem azonban, csak
a Reggeliben jöhet a cikk, mert ilyen hozzá nem értő „kritika“ ilyen
nevetséges maflaság nem jelenhet meg az én szerkesztésemben.
Sietek, bár sok kérdezni és közölni valóm lenne még, talán hol
nap bővebben írhatok. A Kalangya Könyvtár első száma: Farkas
Geiza A fejetlen ember, második száma Szirmai K ároly novellái,
harmadik száma: Radó Imre G yón i regénye. A negyedik szám K ris
tály vagy Sziráky Dénes Sándor regénye.
Szeretettel ölel

sietve küldöm az A ra n y cikket és még egy-két kéziratot. Holnapután
elkészülhetek a Millekich kiállításról szóló hozzászólásommal is, kér
lek, okvetlenül hozzátok ezt a hozzászólást ebben a számban. A z t
írod, hogy elegendő kézirat gyűlt össze, ne vedd zokon, ha bizonyos
aggodalommal veszem ezt a hírt. M ilyen kéziratok lehetnek ezek?
Félek, hogy ismét olyasvalami csúszik be, ami miatt szégyelnem kell
magamat, de amiért mégis vállalnom kell a felelősséget. Nagyon,
nagyon kérlek, elsősorban azokat a kéziratokat használd fel, amiket
én küldtem, átnéztem és átjavítottam . N em értem lázas* sietségedet,
ami okvetlenül pongyolasággal jár. Inkább 15-én jöjjü nk ki szépen,
értékes, szelektált írásokkal, sajtóhiba nélkül(!), mint elsején kap
kodva, rendes szelektálás, csoportosítás nélkül, a sajtóhibák szá
zaival.
Szeretettel ölel
1932 _

X _

24
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
mellékelek néhány kéziratot, a legtöbb a M. I.-nak szól. A Kalan
gyába szánt Láthatárt hozd okvetlenül. Kristály időszerű írását sze
retném, ha még e héten hozná a M. I. Ném eth László cikkének új
címét sehogyan se helyeselhetem. Általában nem értem, miért ne
jelenhetne meg az eredeti címen? Hiszen mindennap olvashatunk a
kapitalizmus alkonyáról és tudtommal egy cenzor se kapaszkodik
bele ezekbe a vitathatatlan tényékbe. De ha már az eredeti cím sem
mikép se jöhetne — amit nem tudok elképzelni, miért ne jöhetne —
akkor a következő elmeket ajánlhatnám: Ferdinand Fried könyve —
A kapitalizmus alkonya — A kapitalizm u s— A Kolumbusz kor nem
fedi a cikk, illetve a könyv lényegét, illetve mondani valóját.
Becskerekre nem mehetek, de nagyon kérlek, ha elmész, figyeld
meg, milyen verseket szavainak ott? Lesz-e egy vajdasági közöttük?
H a nem, közöld ezt velem, én majd szóváteszem egy krónikában.
Rengeteg a profán munkám, amit lecsökkent erőmmel egyre ne
hezebben tudok elvégezni. Ezért nem jutottam ahhoz, hogy üzenete-

két írjak, de jö v ő héten okvetlenül fogok küldeni, minden hátralékos
írást átolvasok és elintézek.
Szeretettel ölel
Szt. Szivac, 1932. okt. 26-án.
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321
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
K edves Zoltán,
krónikádat elolvastam és sehogyan sem osztom taktikádat. A fe le tt
azt hiszem nem lelhet vita, hogy a Naplónak gonosz, csökönyös és
szemtelen állásfoglalását a jugoszláviai magyar irodalommal szemben,
a legkegyetlenebbül elitéljük. De az a mód, ahogy T e akarod a N a p 
lót kivégezni, egyenesen a Naplónak használ, annak nagyságát és
mindenhatóságát ismeri el. M ár a múltkor, amikor a Zivatarról írtál,
fejcsóválva olvastam az utolsó sorokat, de nem volt alkalmam, h og y
véleményemet V ele d közölhessem. T e a Naplónak minden recenzió
jára, minden apró szerkesztői üzenetére oly élénken és impulzivan
reagálsz, ami nemcsak hallatlan túlértékelése és kom olyanvevése en
nek az utolsó, szennyes sajtóterméknek, hanem egyúttal kéjes mu
latságául szolgál a gálád és perverz szerkesztőnek, aki maga helyezi
el apró bolhácskáit a sorok között s nagyokat röhög, mikor T e min
den bolhacsípésre ilyen viharos reakcióval válaszolsz. Ezzel az eljá
rással mégis csak önteltségüket, büszkeségüket és végtelen fontos
ságukat dagasztod, mégis csak elismered, hogy a N ap ló olyan hatal
masság, amely nélkül a magyar irodalom nem élhet. Pedig éppen a
napokban azt írtam Kázmér Ernőnek, aki mindenáron ki akar békíteni — nem Fenyvessel, hanem — a N aplóval, hogy a jugoszláviai m a
gyar irodalom egészen jól megvan a N apló nélkül, fejlődik, izm o
sodik, öntudatosodik. M a már annyira erős, hogy semmiféle támo
gatásra, váílveregetésre nincs szüksége s ezért nekünk a N apló jó in 
dulata ma már teljesen értéktelen. Ilyen levél után furcsán hatna a
T e cikked, amelyben keserűséged a kétségbeesésig fokozódik azért,
mert a N ap ló elhallgat vagy csipked bennünket. A Naplónak sokkal
jobban fáj az, ha észre se vesszük és ha kis bolhái semmiféle ered
ményt sem érnek el. H idd el, ha alkalom és mód lesz arra, hogy
nagyot üssünk F e n y v e s ........................... fejére, én ott leszek, sőt az
oroszlánrészt kérem a munkából. De ne lövöldözzünk ágyúval bol
hákra. K i kell várnunk az időt s addig is az erősebb fölényes nyu
galmával szemlélni a N apló gonosz, alattomos és örökké kicsinyes
játékát.
A többi kézirat közül Kührner Béla polemikáját a M. I.-ban gon
dolom megjelentetni, tekintve h ogy elég lapos és nívótlan. A bácskai

.kiállításról szóló két kis kurta beszámolót I. és II. alatt hozzad a Kalangyában. Rettenetes gyenge, hézagos, minden szakismeret nélküli
írások, de mit csináljunk, ha jobbat nem kapunk. Legutóbb Ereghi
Lajos két novellájára céloztam, am ely tudtom nélkül került a Kalan
gyába. Sok szemrehányást kaptam értük.
Szeretettel ölel
Sztár! Szivac, 1932. X. 27.
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FEK ETE L A J O S N A K , B U D A P E S T
Drága, jó Lajosom,
nagyon, nagyon meg szeretnélek ölelni és válladra borulni. Talán sír
nák is kicsit a váltadon, mert olyan messze vagyunk egymástól és
úgy szeretlek. És a kis V iolá t is össze szeretném csókolni, hiszen
olyan tiszta öröm lehet ez a tiszta, élet. Ú gy szerettem volna, ha
magam tarthattam volna keresztvíz alá, hogy valami hivatalos kapocs
is lett volna köztünk, de a távolság és főleg az országhatár átszeli a
tervek, a vágyak finom, töretlen íveit. M ég jó, hogy az érzések és
álmok jogát nem rendszabályozzák meg a hatóságok. íg y hát csak
gondolatban ölellek, de a valóságban is nagyon szeretlek Benneteket.
Csókold meg a kis V iolát helyettem.
Magam ról sajnos semmi jó t sem írhatok. Súlyom, erőm lassan,
de állandóan fo gy s a köhögés nagyon kínoz. íg y persze orvosi gya
korlatomat is nagyon le kellett csökkentenem, ami viszont azt ered
ményezi, hogy nem jut többé pénz utazásra, jobb levegőre és 'több
nyugalomra. N o de azért vannak nyugodtabb, derűsebb perceim s
általában mindennel és m indenkivel megbékültem. N agyon sokat o l
vasok az ágyban, a gondolat, a szépség mégis csak a legjobb narko
tikum. Ú gy látszik Golnikról küldött levelemet, amelyben italán kissé
túlihosszan számoltam be állapotomról, a szanatóriumi életről és a
tüdőbetegek psziholőgiájáról, nem kaptad meg. Kissé szégyeltem ma
gam, hogy annyit fecsegtem akkor magamról, de most, ahogy lapod
ból értesülök, levelem nem jutott kezedhez, nem is bánt a dolog.
Olyan lényegtelen az én, az egyén élete, baja és halála. A fontos
mégis csak a munka, amit e földön teljesítettünk és az a szeretetmennyiség, am elyet önmagunkból kisugárzunk, m ert hiába, nem tu
dók szabadulni Dante nagy igazságától: a szeretet m ozgatja a földeit,
a napot és a csillagokat.
A z irodalom nyugodtabb vizeken evez. A Kalangyát a Literária
vette át, így egyelőre a szervezéssel nincsen gondunk, talán Kendéék
elég becsületesen csinálják a dolgot. Ugyancsak a Literária fogja tá
mogatni és terjeszteni a Streliczky szerkesztésében meginduló Ju

goszláviai M agyar Könyvtárt, ahol néhány vajdasági regény és novelláskötet is napvilágot láthat s talán pénzt is látnak az írók ettői
a vállalattól.
A Reggelinél, illetve a M. I.-ban m egjelent verseik tiszteletdíj ki
utalását ezentúl egyenesen N ek ed küldöm. M i ugyanis több mint
féléve nem kaptunk pénzt a kiadóhivataltól, talán T e találsz útat és
módot, hogy hamarabb jussál járandóságaidhoz. — ö r ö k barátsággal
és régi lankadatlan szeretettel
Szitán Szivac, 1932. október 27.
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KENDE FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Barátom,
nagyon köszönöm a küldötteket: a pénzt, a könyveket és leveleidet.
Köszönöm jóságodat és figyelm edet. H a a San M ichele is megérke
zik, akkor kérem számlámat és a befizető lapokat, mert sokkal köny*
nyebb így esetenként kiegyenlíteni számlánkat, mint felgyülemleni
hagyni a tartozást. A Sauvageot szótárral még várok, amíg a máso
dik kötet megjelenik, talán addigira olcsóbb is lesz.
A m i a Jugoszláviai M agyar K önyvtárt illeti, tudod, -hogy min
denkép tn V ele d vagyok a munkában és nagyon szívesen szolgálok
tanáccsal, tervvel, ötlettel. Egyelőre két kötetre ajánlanék szerzőket.
Először Börcsök Erzsébetnek, ennek a fiatal és tehetséges írónőnek
van egy érdekes, eleven, ha mindjárt kissé asszonyos regénye, m ely
azonban határozottan jó regény. A regényt a Közm űvelődési E gye
sület tervezett könyvsorozatába gondoltuk beilleszteni. Másodszor
illő lenne, ha P etrovity Vélykónak magyar tárgyú és vajdasági no
velláiból egy kötetre valót összegyűjtenénk, lefordítanánk és a jM K ban megjelentetnénk. Ez olvasóközönségünket mindenesetre jobban
érdekelné, mint Ducsity csevegése Athénről, meg Madridról, amely
nek stiláris szépségeit úgyis csak szerbül lehet élvezni. A jö vő héten
valószínűleg lem egyek Belgrádba, V ély k ó t is fel szeretném keresni
és ha nincs ellenedre, megpendíthetném előtte ezt a tervet.
Részvéttel értesültem Imre barátunk betegeskedéseiről. Talán
részt se vehetett darabja bemutatóján. Pedig kíváncsi lettem volna,
hogv volt m egelégedve az előadással. Mindenesetre jobbulást és mi
előbbi felgyógyúlást kívánok neki, hogy a Gyóni^regénybe teljes e rő 
vel és duzzadó kedvvel belefeküdhessen'.
Tőled egy szép Péter-novellát kérnék a Kalangya decemberi szá
mába. A zé rt kérem ily korán, hogy biztosan megkapjam. Kérlek sze
retettel, teljesítsd kívánságomat. A novella kéziratára november 15—
20. között lenne szükségem.
Igaz barátsággal és szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. október 27.
Szenteleky K orn él

D R. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
kérlek továbbra is, hogy kézirataid egyenesen hozzám küldd, mert
még így is nehezen tudom elérni azt, hogy az általam szerkesztette
lapokban az és úgy kerüljön be, ahogy én szeretném.
A m i Kende ajánlatát illeti, azt tartózkodással kell fogadni. Ú g y
látom, hogy nincs m egfelelő ember, aki ezt a Jugoszláviai Magyar
K önyvtárt szerkesztené. Ebben a sorozatban — úgy érzem — rette
netes dolgok fognak napvilágot látni. Kende egy novellás .antológia
szerkesztésére kért meg, amit el is vállaltam. A z antológia akár két
kötetre is terjedhet, íg y hát hosszabb lélekzetű novellákat is e lfo 
gadhatok. Ha időszerű lesz, persze rögtön irok N eked, de egyelőre
várunk, megvárjuk az első köteteket.
A *Te novelláidat a Kalangya könyvtárban fogjuk hozni. Ez már
befejezett tény, csak azt nem tudom, mikor kezdhetjük el a könyvtár
megindítását. Ez is a Literáriától függ.
N em tudom milyen írásokra lenne szükséged? M eg van-e N ek ed
a Vajdasági írás? V a g y a Naplóban megjelent dolgaimra vagy kí
váncsi? Én nem tartom magam kritikusnak s azért nem igen tudok
megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy rólam mint kritikusról írj.
A Tanúnak első számát a mai postával küldöm. A z t hiszem nagy
és mély öröm öd lesz benne.
N e haragudj, ha arra kérlek, hogy ne érdeklődj egészségi álla
potom felől. Először nem vagyok panaszkodós természet s így a panaszkodás nehezemre esik, másodszor az apró kis javulások és ha
nyatlások egy más ember szeméiben, akinek gondja, baja, lidércnyo
mása van (és kinek nincs?) unalmas jelentéktelenségek. Egyelőre hú
zom az igát s elég jó l megy az igahúzás.
Szeretettel ölel öreg barátod
Sztári Szivac. 1932. október 31.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
K edves Zoltán,
légy oly jó és olvasd el a mellékelt krónikát. Ha pontatlan vagy va 
lótlan adatokat tartalmazna, akkor javítsd ki azokat, ha az egész
cikk téves alapon állna, úgy dobjad a papirkosárba.
A Kalangyára nagyon kíváncsi vagyok.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. X I. 1.

KEND E FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Barátom,
kívánságodra sietve közlöm, hogy Börcsök Erzsébet regényének cí
me: „ Végig az úton“ . Egy temesvári lányról Szól, kinek apja a valutacsempészés és infláció idejében m illiom os lesz és ilyen életet biztosít
lányának is. A gazdagság azonban nem tart sokáig, a valutaüzér
kedésre is rájönnek, az üzletmenet egyre romlik, a dacos, önmagá
ban bízó lány egyre jobban érzi, mint csúszik ki a talaj lába alól.
Végül az a gyűlölt román vám tiszt emeli föl az összetört, tönkrement,
de ártatlan leányt, akinek szerelmét, segíteniakarását sohasem akarta
meghallgatni. A regény érdekes, mondhatni izgalmas és határozott
irodalmi értékei is vannak. Kézirata — melyet gondosan átjavítottam
— Borsodi Lajosnál van Becskereken. Számításom szerint csak sűrű
szedéssel lehetne 10— 11 ívben összeszorítani.
Azonkívül még egy „népies“ ajánlatom lenne, ha ugyan ilyen
göregáboros dolgokat bele lehet illeszteni a könyvtár programjába.
Cziráky (F etter) Imrének, a becsei írónak van egy nagyon nép
szerű alakja: Mihál bácsi, aki olyan ízű paraszt, mint G öre Gábor,
de bácskai miliőben és sajátos, eredeti zamattal. Ennek a Mihál bá
csinak egy kötetre való levele van, amelyek közül hármat illusztrálva
a Reggeli Újság múlt évi naptára hozott óriási siker mellett. V é le 
ményem szerint nagyon ízes, derűs kötet lenne, ha 25— 30 Mihál bá
csi levelet gyűjitenénk össze megfelelő' illusztrációkkal. E levelek iro
dalmi értékéről nem igen lehet beszélni, de bevallom, hogy magam
is Örömmel, olykor hangos hahotával olvastam őket.
Ha V ély k ó va l beszéltem, beszámolok az eredményről.
A Péter-novellát előre is köszönöm és türelmetlenül várom.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. XI. 2.
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KENDE FERENGNEK, S Z A B A D K A
Drága Barátom,
leveledre sietek kurtán és áttekinthetően válaszolni. Szeretnélek tá jé
koztatni arról az ügyről, mely sok tekintetben torz, vagy teljesen
ismeretlen előtted.
1.
Fenyves engem nagyon csúnyán és nagyon igaztalanul meg
bántott. Sértései írásban történtek, levelei itt vannak a fiókomban,
így nem lehet „v é lt“ sértésekről beszólni. Sérelmeim azonban tisztán

egyéniek s mint ilyenek, nem jöhetnek szóba akkor, amikor a jugo
szláviai magyar irodalomról van szó.
2.
Fenyvesnek az volt a felfogása, hogy ezen a földön csak a
N ap ló csinálhat irodalmat. Ezért az összes önálló, tisztaszándékú kí
sérleteket, amelyek itt a megvalósulás, a kiteljesülés felé indultak
vagy csirájában elfojtotta, vagy agyonhallgatta őket, vagy pedig apró,
mocskos és alattomos kis gáncsokkal igyekezett életüket keseríteni.
N em rég — azt hiszem két hét előtt — a Segítsük egymást-ban he
lyezett el ilyen piszkos, gonosz kis fulánkot a Kalangya ellen. Am int
értesültem, Fenyves ezt a gálád, alattomos aknamunkát önmaga végzi.
Én sohasem törekedtem vezéri szerepre, az események, a körül
mények állítottak élére annak a mozgalomnak, m ely az irodalom
önálló életéért folyik lankadatlan lelkesedéssel. A z én irodalom poli
tikám az volt, hoy minden értéket összefogjak és az irodalomnak egy
közös alapot teremtsek. A
harc, a tagozódás, a táborokra
szakadás szerintem csak egy többségi irodalomban engedhetők meg,
ezért nem lehet megengedni nálunk tőkecsoportok szerinti tagozó
dást. A helyes és becsületes irodalompolitika nálunk okvetlenül és
csakis szintetikus, kollektív irányú lehet. Minden kisebbség politi
kai helyzeténél fogva nemzeti, következőleg irodalm a is nemzeti jelleg|ű. A mi esetünkben elsősorban a magyar nyelv, a magyar kultúra,
a magyar nép szeretete determinálja irodalmunkat. D e ezt a nemzeti,
jeliegeit teljesen friss, mai szociális tartalommal kell kitölteni. A z én
irodalompolitikám mindig ebben az irányban haladt.
Ezzel szemben Fenyvest nem érdekelték ezek a problémák, ö
pár évvel ezelőtt azt írta lapjában, hogy a „Bácsmegyei N ap ló“ az
egyedüli irodalmi fórum Jugoszláviában. Pedig akkor a Vajdasági írás
már a második évfolyam ába lépett. Fenyves irodalmi elgondolása
elég egyszerű vo lt: ami a Naplóban van, az irodalom, ami a N aplón
kívül van, az nem irodalom. Semmi tehetsége, kedve és érzéke sem
v o lt ahhoz, hogy új itehetségek után kutasson és az új tehetségeknek
új útakat mutasson. Tagadta az önálló életű kisebbségi irodalmak lét
jogosultságát és diktátori korlátoltsággal irodalomnak minősítette azt
a riportos, lagymatag, ollózott, szirupos zagyvaságot, amit a N apló
vasárnapi mellékletein hoz.
N e haragudj drága jó Barátom, ha azt írom, hogy én nagyon,
nagyon kételkedem abban, hogy az a Fenyves, aki eddig a vajdasági
magyar irodalom heroikus küzdelmeit piszkos, alattomos módon gán
csolta, aki az önálló kisebbségi irodalom jogosultságát mindig tagadta,
aki minden más magyar kultúrálás kérdést szemtelen zsidó fintorral
a sub species aethernitiatis fölényeskedő és a mi esetünkben teljesen
jogosulatlan szemszögéből próbálta kivégezni, aki még két hét előtt
maga írta, hogy a terrorral terjesztett „zöld füzetek“ miatt a közön
ség nem olvashat „kom oly könyveket és a kísérlet stádiumán túl ju
tott újságokat“ , hogy ez a Fenyves őszintén elismerje a Kalangya
értékét és szükségét.

Én F e n y v e s t ............ és gerinctelen embernek tartom, de bízom
erődben és nyitott tekintetedben.
3.
A z egyezm ényt természetesen e!fogadom. N em tudom ugyan,
milyen cikket írjak, azt se tagadom, hogy az irodalmi szempontból
nagyon is kellemetlen szagú szomszédság a Naplóban erősen feszé
lyez, de azért a cikket elküldöm. Elküldöm, mert bízom Benned és
elküldöm, mert minden áldozatot meghozok a Kalangyáért.
Ma péntek van, így levelem csak vasárnap lesz a kezedben. A
cikket tehát nem küldöm ma, egyébként se 'lenne időm a megírásra.,
hiszen tudod, hogy majdnem egész napomat profán munkám foglalja
le. Pár nap múlva azonban kezedben lesz a cikk.
N agyon szeret és ölel
Sztári Szivac, 1932. XI. 4.
Koncéi
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
nagyon köszönöm a küldött 300 dinárt, csak azt nem tudom, hogyan
juttassam el Fekete honoráriumát? Magával a Kalangyával nagyjában
meg voltam elégedve. Bántott, hogy sok mindéin kimaradt, különösen
két fiatal -tehetségünk mellőzése érintett kellemetlenül: Dudásé és
Herczeg Jánosé. A z utóbbi most szinte meredeken indul felfelé ívelő
pályáján, utóbbi két miniatűrje, amit a Kalangyába szántam, nagy
szerű, erős írás, láthat ár-cikkei is jók. Bánt, hogy a M. I.-nak küldött
írása se jö tt ezen a héten. Ilyen „lemaradások“ kellemetlenül befolyá
solhatják a fiatalok lendületét. Vélem ényem szerint a Kalangya nem
arra való, hogy magyarországi költőket felfedezzen és azoknak pó
diumot adjon. Fekete pártfogoltjait a M. I.-ban is lehetett volna
hozni. Geiza bácsinak a M agyar Minervában m egjelent cikke is elma
radhatott volna. Blazsek novellája nagyon sápadt és gyenge, nagyon*
nagyon ritkán engedhetjük meg magunknak ilyen selejtességek köz
lését. Ismételten kérlek, juttasd el mindig hozzám a Kalangya k éz
iratait, hogy ezeket az utólagos bosszankodásokat és kiábrándító át
értékeléseket elkerüljük. Bencz Bódi is már jobb novellát írt a M>
I.-ba, mint ez a mostani Mindszentnapi megbocsájtása.
Kende írt, amelyben leírta a Fenyvessel fo lyta tott tárgyalások
menetét. Fenyves hajlandó lenne lapjában a Radó által szerkesztett
Kalangya beharangozásokat hozni, ha én egy cikkel felkeresem a N a p 
lót. Egyetlenegyszer, bármilyen írással. Megírtam Kendének, hogy a
Kalangyáért minden áldozatot meghozok, ezért ezt a cikket is elkül
döm neki, de ez semmit se változtat a tényeken. Fenyves .............
aiyjtom os irodalompolitikáján!, amellyel minden hit|es, U^sztaszándékú független irodalmi törekvést csúnya, apró piszkos gáncsokkal,

hátbatámadással igyekezett lehetetlenné tenni.
Igaz, hogy a
a N apló számomra nagyon rosszindulatú szomszédsága erősen feszé
lyez, de én se leszek rest és cikkemben éppen azt a gonosz, fölényes
kedő, zsidós íintorú bíráló m odort fogom lehetetlenné tenni, amelylyel eddig a N apló — srnb spécié aethemitatis — minden magyar
kultúrmozgalmat és teljesítm ényt igyekezett kivégezni.
A z ellen magam is élénken tiltakozom, hogy a Kalangyát a N a p 
lónál nyomják. Fenyves talaj talan rosszindulata bizonyosan talál
módot arra, hogy a lapot megnyomorítsa, kiforgassa és lassan, mint
az arzénmérgező asszonyok, elsorvassza áldozatát. Ezt okvetlenül
szóvá teszem Kendénél.
Kalangyát csak egyet kaptam. K itől kérjem a többi példányt?
Kendétől?
Szeretettel és hűséggel ölel
Sztári Szivac, 1932 nov. 6-án
K ornél
Most jö tt meg leveled s a Kalangya három számát is megkap
tam. A körkérdést nem tartom ép szerencsés ötletnek, az ilyen meg
rendelt, udvarias elismerések üresen, szinte fonákul hatnak. Ellenben
jó volna áttekintő, összefoglaló cikkeket kérni Talbérytól, esetleg
Szentimreiitől Erdély legújabb irodalmi életéről és a szlovenszkóiak'
tói az ottani kul túrmozgalmakról, talán Simándy Pál a legalkalmasabb
lenne egy ilyen összefoglaló cikk megírására. — Cikked nagyon tet
szett. öntudatosságunkat semmiféle körülmények között sem szabad
feladnunk.
M i van a vitázó cikkekkel? A Kührner— Oláh vitával? Én is k i
fentem már pennámat, hogy T ................ úrba mártsam, de otromba
s műveletlen cikke a „dekadens vajdasági irányról“ sehogyan se akar
megjelenni.
Szeretettel ölel
1932 _
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
bocsáss meg, hogy a múltkor utazásod elhalasztását kértem, de
szombat este már megígértem aktív részvételemet egy hangverse
nyen, ami késői lefekvéssel és bizonyos fokú kimerültséggel járt. Ezt
vasárnap délután kellett volna helyrehoznom, amikor nincsen rendelőórám. Vasárnap fáradt lettem volna s alkalmatlan a vendégfoga
dásra.
Általában szívesebben venném, ha szombaton este jönnél, amikor

nyugodtabban beszélgethetnénk, mert az orvosi gyakorlat ritkán za
var olyankor. D e ha ez nem lenne keresztülvihető, akkor örömmel
várlak vasárnap reggel vagy délelőtt. Mindenesetre légy oly jó és
közöld jöveteledet.
Szeretettel ölel és vár
Sztári Szivac, 1932 — X I — 8
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KEND E FERENCNEK, S ZA B A D K A
Drága Barátom,
nagyon köszönöm a küldött Péter-novellát. Magam is azt hiszem,
hogy nem kellene valamennyit megjelentetni a Kalangyában, hanem
csak egy-kettőt ízelítőül, így a kötetnek mindenesetre nagyobb si
kere lesz. L ég y o ly jó és gondolkozz egy összefogó, jó címen, hogy
a decemberi számban már hirdethessük a kötetet. (Péter életútja —
Péter vándorlásai??)
M ellékelten küldöm a Naplónak szánt írásomat. Egy kikötésem
van: minden változtatás és kommentár nélkül jelenjen meg ez a
cikk. N eh o gy Fenyves úgy állítsa be kényszerű vendégszereplése
met, mint holmi Canossa-járást, mint a N apló iránt érzett soha el
nem múló szerelmet. (O n revient toujours...) V a g y talán mint elis
merését annak, hogy mégis csak a N apló az egyedüli irodalmi orgá
num itt Jugoszláviában. N agyon kérlek, légy résen és ne engedd,
hogy Fenyves gonoszsága esetleg meghiúsítsa a Kalangya ügyét.
A San M id id é t megkaptam. Kérem még a számlámat, hogy mi
előbb kiegyenlítsem.
N agyon szeretve ölel
Sztári Szivac, 1932. X I. 9.
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Drága jó barátom,
éppen írni akartam Neked, amikor a posta leveledet hozta. N a g y
öröm számomra a T e írásod, különösen értékes, mondhatnám oázisszerű azonban ilyenkor, mikor »majdnem hónapok múlnak el, míg
ismét kezedírását látom. Jól tudom, hogy ennek magam vagyok az
okozója, hiszen én voltam adós a válasszal, de azt is tudom, hogy
T e megbocsájtod és m egérted kényszerű hallgatásom. Legtöbbször

időm sincsen, de ha még lenne is, rossz egészségi állapotom olyan
fanyar hangulatokat teremt érzékeny lelkemben, hogy ilyenkor nem 
csak a levélírásra, de minden más munkára alkalmatlan vagyok*
Semmiesetre sem akarok panaszkodni, ehhez különben sincs te
hetségem, csupán mulasztásomat akarom beismerni és magyarázni. És
megértésedet meg bocsánatodat kérem ismételten.
A zé rt akartam írni, hogy megkérdezzelek most már komolyan
és véglegesen: van-e regényed a Kalangya könyvtár számára? A K a 
langya könyvtár ugyanis csak négy könyvet ad évente, de az tiszta
irodalmi értékű könyv lesz. H a azt hiszed, hogy A föld árvái-val el
készülsz néhány hónap múlva és ha azt gondolod, hogy az a Kalan
gya könyvtárba lesz beilleszthető, akkor légy szíves és közöld ezt
velem. Ebben az esetben regényeidet így vaktában is elfogadom és
akkor már hirdethetjük is a decemberi számban.
A Jugoszláviai Magyar K önyvtár kissé zavaros programmal in
dul. N em éppen irodalmi, nem is népszerű, nem magyaros, de amel
lett finomabb műveltségű emberek se fognak öröm öt találni ezekben
a kötetekben. A baj persze az, hogy S ............. -nek semmiféle iro
dalmi koncepciója, kulturális érzéke sincsen. M egint a mecénás, sőt
a vezér szerepet akarja játszani rettenetes tájékozatlanságával, be
nem vallott nemtörődömséggel és — megint idegen pénzzel1. N em
értem, miért van éppen benne bizalmuk azoknak, akik a mi kultu
rális életünket szeretnék támogatni és megerősíteni. A z ő szemében
csak egy író van itt s ez Havas K ároly és egy irodalmi szakember:
Fenyves Ferenc. Fogalma sincs, hogy kik írnak még, dicsekedve m e
séli, hogy a Vajdasági írást fel sem vágta, a M i Irodalmunkról tudo
mást sem vett, a Kalangyát is csak hallomásból ismeri. Igazán furcsa
ezek után, hogy egy könyvtár szerkesztésére mer vállalkozni.
N agyon jól esett meleg ragaszkodásod és megnyugtatott, hogy
ilyen tisztán látod és helyesen ítéled meg a helyzetet. Talán már érte
sültél róla, hogy a Kalangya is ideiglenesen — a Literária tulajdo
nába ment át. Erre azért volt szükség, mert a Literária a Jugoszláv
M agyar K ön yvtár beszervezésekor a Kalangyát nagyon olcsón tudná
terjeszteni, ez külön költséget nem jelentene. (A z ügynök S ............
számlájára dolgozik .Végre mégis lesz valami haszna a jugoszláviai
magyar irodalomnak ebből a ............ „mecénásból“ !) A kiadó, illetve
tulajdonosváltozás a szerkesztésben semminemű változást sem je 
lent. A program továbbra is a régi marad: összefogni minden magyar
értéket, aki kisebbségi életünkben építő munkára hajlandó.
A Literária a Naplóban is hirdeti már a Kalangyát, sőt Radó
és Kende arra a megállapodásra jutott Fenyvessel, hogy ha egy
cikkemet a Naplónak engedem át, akkor a N apló a lapban is közli
beharangozó reklámjainkat. A cikket átadtam Kendének, bár hang
súlyoztam, hogy engem roppantul zavar a N apló rosszillatú szom
szédsága, de a Kalangyáért minden áldozatot meghozok. íg y
hát vasárnap egy cikkem fog megjelenni a Naplóban. Persze voltam

olyan rosszmájú, hogy a sorok között, sőt a sorokban azt a szem
telen, fölényeskedő, bíráló m odort üssem agyon, amellyel Fenyves
eddig minden itteni magyar kultúrtelj esítményt lem osolygott és Lefricskázott. A z t hiszem, ha elolvassa a cikket, nem fog örülni az
üzletnek.
Szeretettel ölel és válaszodat várja
igaz testvéred
Sztári Szivac, 1932 — X I — 9
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
a Napló kommünikéje a széthulló Kalangyáról és az új korszakról
engem is felbőszített. Ilyesminek nem szabad többé előfordulni! R é 
sen kell lennünk, mert Fenyves gonoszsága nem alszik.
Most kaptam egy nagyon csúnya levelet Kristálytól, amelyben a
tőle m egszökött lobogással támad rám a Naplóban megjelent cikkem
miatt. Árulónak nevez, de ez talán még a legenyhébb vádja. A leg
csodálatosabb azonban a dologban az, hogy négy-öt nap előtt rész
letesen beszámoltam a jelenlegi helyzetről, megírtam, hogy ez az
egyetlen cikk, amit írtam a Naplónak s hogy erre egy üzleti meg
egyezés kényszerített. Támadásában igazán nem láthatok mást, mint
beteges, egocentrikus törekvéseket. Csinálja ő, ha jobban, /hiteseb
ben, magyarabban, becsületesebben, önzetienebbül tudja — én na
gyon szívesen félreállok.
A m i a decemberi számot illeti, novellánk nagyon sok van. Szá
mításom szerint 8— 10. Ellenben tanulmányunk megint nincsen! M ár
kértem Havas Emiltől, kiváncsi vagyok, kapok-e valamit. Draskóczy
persze semmit sem ír, Békefi is befagyott. Hunyadi Sándort nem
tartom szerencsésnek ¡mint karácsonyi slágert. Ú gyis csak novellát
küldene, ami pedig elég van s hozzá majdnem mind nagyon jó.
Egyébként is roppant felületesen ismeri a Bácskát (lásd Feketeszárú
cseresznye) s ilyen olcsó giccs nem való a Kalangyába. Egy szép ta
nulmány kellene s akkor máris kész a karácsonyi szám. Szeretném,
ha K o n jo vity Milán reprodukcióját hozná a decemberi szám. Ényi
István lelkes láthatárt írt erről a csakugyan kiváló zombori kép
íróról.
N agyon szeretve ölel
Sztári Szivac, 1932 — X I — 15
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
sietek a válasszal, noha nem hiszem, hogy kielégítene, mert adatokat
nem igen tudok. Ezen a tájon csak az öreg Dóri bácsi Írogatott k o 
molyan, de ő senkire hatással nem volt, de nem is lehetett, hiszen
csak kedves, szerény, intelligens csevegő volt és nem írói egyéniség.
Borsodi Lajos az írás tempójában igazi műkedvelő volt, itt-ott íro
gatott csak. Egy-két novellája meleg és mélyebb színeket rejteget.
Jómagam 1922-től kezdve írogatok a Naplónak. A N aplóba írt még
a mostaniak közül Borsodi, Csuka, Fekete, Czakó, G ergely Boriska,
•Kristály, Laták, Radó. A N apló mostani írói: A rányi, Farkas, Magister akkor még nem szerepeltek. Többször felvetődött a terv, hogy
egy irodalmi szemlét alapítsunk. Egyszer egy mecénás hölgy is akadt,
de később meggondolta magát. A N ap ló hasábjain egyre rosszabbul
kezdtük magunkat érezni, egyre jobban süllyedt az irodalom a szen
zációs, hazug riportok és egyéb ízléstelen meg rosszillatú cikkek
mocsarába. Fenyves kétszer is megígérte, hogy tiszta irodalm i mellék
letet is ad (á la M. I.) és hogy annak én lennék a szerkesztője. A z o n 
ban úgy vettem észre, hogy neki gyengéje volt az irodalm i pápaság,
tehetségeket fedezett fel, halálos ítéleteket mondott ki, stb. Talán mon
danom sem kell, hogy Fenyvesnek semmi érzéke sem volt az irodalmi
értékek iránt, kritikai képessége jóform án semmi, felfedezettjei (Földi
Ilonka,, Baranyai Lulu, B ....................c, Karlócai) vagy már elmerül
tek a feledésben, vagy most készülnek elmerülni. A M inerva kiadá
sában jelent meg az én könyvem „ Ú g y fáj az élet...“ , D óri bácsi hat
kötete, majd a „Keitten“ , Kristály István novellás kötete: „Tiszam enti
május“ , Novoszeil A n d or posthumus novellái és egy kis regénye. Más
kiadása a Minervának tudtommal nem volt. N a g y megkönnyebbülést
jelentett Csuka akciója, mikor a Képes Vasárnap mellékletében meg
jelenhetett a Vajdasági írás. A kárm ilyen prim itív vo lt is az elindu
lás, mégis volt egy önálló irodalmi szemlénk. Ez 1928 nyarán történt.
Fenyves gálád rosszakarattal elhallgatta, majd alattomosan gáncsolgatita az írást, az ő érdeme volt, hogy közel két é v i heroikus küz
delem után az írás kimúlt. 1930 karácsonyán azonban ismét találkoz
tak az írók a Reggeli Újság önálló irodalmi mellékletében: a M. I ban. A többit tudod.
A szerbeknek Bora Sztankovity (Necsiszta k rv !) óta nincs re 
gényírójuk. Jobb regényeik: Milos Cm yanszki történelmi regénye)
címét nem tudom, 3 év előtt jelent meg) Rasztkó Petrovity: Ljudi
govore és Milán Kasanin: T r i Kosulye. A horvátokat nem ismerem
Múltkori leveledre sürgönystílusban csak annyit, hogy a gyalá
zatos kommünikéken már régen túl vagyunk, az ultimátum már el
ment a Naplónak, remélem ilyen piszokság nem fog többé előfor-

dúlni. Egyébként a Kalangyát én szerkesztem továbbra is. H a ez
nem garancia számodra, akkor nem tudlak visszatartani szabódezsős
gesztusodtól. M ég csak arra kérlek, olvasd el azt, amit a M. I. kará
csonyi számába írni fogok.
Több szívet és több poézist. Hagyd már azt a rideg, precíz, k o
pasz Sachlichkeit-otl Láz, hangulat, lendület! Inkább ellendülés, mint
kemény, kötött, ólomnehéz realitás.
Szeret és ölel
K orn él
A levél hozzávetőleg 1932. X I. 15-én kelt, dátumozva nincs. Szerk.
M egj.
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Barátom,
a Kalangya decemberi számába már nagyon sok kézirat gyűlt össze,
különösen sok jó novella, hiányzik azonban egy értékesebb tanul
mány, vagy essay, ami talán mint bevezető cikk is szerepelne. E zért
kérlek szépen kérdezd meg Havas Emil barátunkat, nem adhatna-e
ő valamit a Kalangya számára? M ilyen volt legutóbbi Becskereken
tartott előadása? Talán az is megfelelne.
A másik kérdésem: készül-e már a regényed? M ilyen cím alatt
s mikorra hirdessük? N agyon, nagyon szeretném, ha mielőbb elké
szülne.
J .............. szemtelenségén őszintén csolálkozom. A Magyar 'Közművelődési Egyesület — éppen J
lustasága miatt — semmit sem
tett a könyvkiadás érdekében. Igazán nem értem m ilyen címen k ö 
veteli ezek után a Komárom i akcióban a könyvkiadásra, illetve a
jugoszláviai magyar irodalom számára félretett százalékot? Levele
det — amelyben a támogatást, illetve részesedést bejelentetted —
J
elkérte tőlem. Lehet hogy e levél birtokában indította m eg
támadását, holott a levélből világosan kitűnik, hogy az összeg a jug.
magyar irodalom támogatására szolgál s én rendelkezem felette.
Végül még egy kérés, illetve kettő. Küldesd el nekem Z ilah y
Lajos Szökevényét (propagandakiadás) és eddigi számlámat, nehogy
adósságaim nagyon is felszaporodjanak.
Havas cikkére sürgősen szükségem lenne.
N agy szeretettel ölel Kendével együtt
Sztári Szivac, 1932 — X I 15

B E N C Z B O L D IZ S Á R N A K , B Á C S F Ö L D V Á R
Kedves jó Bencz barátom,
két versét megkaptam s m indjárt besoroztam a Kalangya decem
beri számába. N agyon kérem, hagy a Kalangyának szánt kéziratokat
nekem küldje, mert nem szeretném, hogy ismét át nem olvasott, tel
jesen ismeretlen írások csússzanak be a Kalangyába, m elyek gyenge
ségéért és értéktelenségéért mégis csak nekem kell a felelősséget v i
selnem. A mailt szám kéziratainak majdnem a felét nem láttam. íg y
igazán illuzórikus szerkesztői címem és hatásköröm.
A M. I.-nál nem vagyok ilyen szigorú, a régi munkatársak írását
Zoltán is átnézheti és csoportosíthatja, a minden hétre való készü
lődés se enged sok pepecselést és időveszteséget, ezért a M. 1.-nak
szánt kéziratait tessék csak Zoltánnak küldeni. Csupán esetleges disputás írásait kérem nekem címezni.
L
E
tehetsége tekintetében nem azonos a felfogá
sunk. Valam i erőltetettséget érzek írásaiban, amellyel mondanivalói
nak, képzelő- és megjelenítő erejének gyengeségét és szegénységét
szeretné leplezni. Ködös uccák című novelláját ugyan elfogadtam a
M. I. részére, de nem igen hiszem, hogy, L
értékes munkása
lehetne irodalmunknak. Lesz szíves megmondani neki, hogy Lesz-e
visszhang? című cikkét nem őriztem meg. A n n yi kézirat fekszik író
asztalomon, itt-ott mégis csak rendet kell csinálnom.
A M. I. tiszteletdíjkiutalásait
mindjárt összeállítom* m ihelyt
megtudom, hogy m ely számtól kezd ve kell kiírnom a kiutalásokat.
Ezért legyen o ly jó és értesítsen erről egy lapon.
Szeretettel köszönti
Sztári Szivae, 1932 — X I — 16
Szenteleky K orn él
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
a „főiskolás rovat“ terve váratlanul jött és annyira idegen nekem,,
mint valami exotikum. Eltekintve attól, hogy még sohasem láttam,
hogy egy irodalmi szemle ifjúsági mellékletet adott volna, a terv
gyakorlati keresztülvitelét lehetetlennek tartom. M it hozna ez a ro
vat? Olyan verseket és novellákat, m elyeket a Kalangya visszautasít?
V a g y olyan épkézláb cikkeket a főiskolai ifjúság problémáiról, me
lyeket a Kalangya is szívesen közölne? V a gy egyesületi híreket, ame
lyek egy napilap hírei közé valók? N e haragudj, de sehogyan se
tudom elképzelni ezt a főiskolás rovatot a Kalangya keretében. Ilyen

elgondolással legközelebb Tündérországot vagy bélyeggyűjtő rovatot
is nyithatnánk.
A z én véleményem szerint a legegészségesebb megoldás az lenne,
ha az ifjúságnak önálló lapja lenne. Egy ilyen Zivatar sohasem le
hetne a Kalangya versenytársa, sőt esetleg Kende bekapcsolhatná
mindent átfogó irodalmi koncepciójába. Ha ez a megoldás egyelőre
nem lenne lehetséges, akkor a Reggelinek kellene egy ilyen rovatot
nyitnia. Én úgy látom, hogy az eddigi ifjúsági lapkisérletek azért
buktak meg, mert az ifjúság széles rétegeire akartak támaszkodni.
Tudjuk, mit jelent egy-két év korkülönbség az ifjúság életében, sok
szor egy egész világot. A gimnazistát nem érdekli az, ami az egye
temi hallgatót, az érettségizett, állásnélküli fiatalembert — aki mégis
ifjúnak számít — nem érdeklik a főiskolások gondjai. Ha a Reggeli
kimondottan a magyar főiskolai hallgatóknak nyitna egy rovatot,
ezzel a széles és bizonytalan alap helyett, szűkebb de biztosabb, á l
landóbb olvasótáborra számíthat.
A z ifjúság problémája talán a legfontosabb kisebbségi problé
mánk. Ezt teljesen átérzem és belátom, hogy ezzel a problémával so
hasem lehet eleget foglalkozni. A Kalangya nagy örömmel venné, ha
az ifjak értelmes cikkekben rámutatnának bajaikra, vágyaikra, pana
szaikra, azonban egy önálló rovat a Kalangya keretében elrontaná
a Kalangya tiszta és egységes horizontját s amellett semmit se segí
tene a főiskolai ifjúságon.
Krónikádat elolvastam, annak közlése ellen semmi kifogásom
sincs, sőt magam is helyesnek 'tartanám egyes tényeket leszögezni.
Mégis arra kérlek, mutasd meg ezt a krónikát Kendének is, nehogy
megint hátbatámadásról és bizalmatlanságról panaszkodjék.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932 — X I — 24

K ornél
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KEND E FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága jó Barátom,
nagyon köszönöm jóságodat, erélyes segíteni akarásodat, gondoskodó
nagy szeretetedet. Tegnap írtam Ducsitynak és levelemben megkér
tem, hogy egyenesen a bánnak írjon, nehogy ezek az alacsony hon
védő hatalmasságok megint elgáncsolják közbenjárását. Jómagam
azonban nem sok célját látom a pesti útnak, G ergely se mondhat és
tanácsolhat mást, mint golniki orvosom. Állapotom mindenesetre
súlyos, m ert nagyon kiterjedt, a folyam at nem veszti el aktivitását,
nagy nyugalommal, szanatóriumi kezeléssel csak prolongálni lehet
ezt az állapotot, de nem nyugvópontra hozni. Kérdés tehát, érdemes-e
ezért a prolongálásért áldozatokat hozni? H idd el, ha meg lennék

győződve arról, hogy állapotomban egy-két hónapi újabb szanató
riumi kezelés csak valami javulást is ígérne, magam igyekeztem volna
kölcsönadott és betétekben heverő pénzecskéimet mozgósítani, hogy
a költségeket előteremtsem. N em hinném, hogy pesszimista lennék,
azt se állíthatnám, hogy rossz orvos és rossz prognoszta vagyok.
Egyszerű, nyitott szemmel nézem az életet s a holnapot s abban
semmi különös sincsen, hogy nekem is el kell mennem, mint annyi
másnak. Panaszra, elégedetlenségre semmi okom sincsen s ezért a
részvét különösen, ha az nem baráti részről nyilvánul meg, nagyon
bánt. Talán már említettem Neked, hogy én Streliczkyvel szemben
mindeddig semmiféle érzelmi közösséget vagy rokonszenvet nem érez
tem, azt hiszem, ő sem én irántam, hiszen nem ismer engem köze
lebbről. Ezért tőle semmiféle támogatást sem fogadhatok el, sőt arra
kérlek ne is beszélj vele többé rólam, kár is volt az egész ügyet fel
említeni neki.
A novellagyűjtem ény címe A kácok alatt lenne. 24— 26 írást kell
megszólaltatni, ezért két kötetre kell terveznünk az antológiát, mert
lesz, akinek írása egy ívet is igénybe vesz.
Jóságodat ismételten köszöni és nagy szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1932. november 26.
K ornél
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KENDE FERENCNEK, SZA B A D K A
Drága Ferikém,
most kaptam meg a prospektust és sietve küldöm észrevételeimet.
1. N evem et mindig és mindenütt Szentelekynek írom ipszilonnal,
a prospektusban következetesen Szentelek/ áll.
2. Fetter Im re nevezetű író nincsen. Fetter írói neve: Cziráky
Imre.
3. A szláv neveket a magyar helyesírás szerint fonetikusan írjuk.
Ezért már rengeteget cikkeztem, vitatkoztam s legutóbb Radónak is
megmutattam a hivatalos magyar helyesírás szabályát. Mégis állan
dóan azt kell olvasnom: Subotica, Dostojewsky, Split, T rotzk y —
Szuboitica, D osztojevszkij, Szplit, Trock ij helyett. A prospektusban
V ély k ó helyett V eljk o, Aleksza helyett Aleksa áll. Ezt javítsd ki
okvetlenül, mert nem kívánhatjuk, hogy a magyar olvasó horvátul
olvasson. Ilyen hibás helyesírás va gy tudatlanságnak, vagy gerinc
telen lojalitásnak látszik.
4. A Kalangya munkatársai között két Dr. is van. Valójában
azonban tizenegy! M it akar jelenteni ez két Dr.? Külön kitüntetést?
Érdemet? Elhivatottságot? L égy o ly jó és sietve radírozd ki ezt a
nevetséges cafrangot Draskóczy és Tápay Szabó neve elől.
5. A Felhívásban, alulról a 4. sorban „gazdasági leírásaikkal“ he-

lyett a „gazdasági fejtegetéseikkel“ kifejezést helyesebbnek tartanám.
A zonkívü l aggályaim lennének Ivity Aleksza, G ovorkovich Já
nos, 'Kázmér Ernő és a kedves Havas Emil könyveit illetőleg. Látat
lanban merem állítani, hogy Börcsök Erzsébet „V ég ig az ú ton ..
című regénye százszázalékban jobb lesz Govorkovichénál, sajnos
Börcsök könyvét nem látom hirdetve. N o de a vigasztaló mégis csak
az, hogy „műsorváltoztatás joga fenntartva“ .
M ég egyet! Szirmai novelláskötetének a címe: Ködben. (Kalan
gya K önyvtár.)
N e haragudj
epéskedő
megjegyzéseimért,
végeredményben
ügyünket szolgálom ezzel a néhány epeesöppel is.
N a g y szeretettel ölel

Szt. Szivac, 1932. X I. 28.
K o rn él

339
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
lehangolt és felbőszített értesítésed. Hát már semmiről sem lehet
írni? Itt küldöm Geiza bácsi cikkének folytatását, talán többet le
hetne belőle lehozni. Ezenkívül úgyis még két folytatás van. Tegnap
előtt két Láthatárt, tegnap novellámat tettem postára. H a nem lenne
elég, még három novellát küldhetek.
Szeretettel ölel
Szt. Szivac, 1932. X II. 2.
K orn él
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KENDE FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Ferencem,
sietve írok, mert úgy látom, Radónak írt levelem et félreértetted. Itt
semmiféle pletykáról nincsen szó, csupán a N ap ló tendenciózus be
harangozásáról, amellyel éket akar verni közénk. M ert érthető, ha
Szirmai és Kristály felháborodik, mikor engem és Radót agyondícséri
a kommüniké, viszont őket meg sem említi. Ezért kértem meg Radót,
hogy vagy jö jjö n a Kalangya teljes tárgymutatója, vagy semmi. Ez
a kívánságunk azt hiszem jogos és egyszerűen teljesíthető.
Irótársaim érzékenységét el lehet ítélni, de nem lehet tudomásul
nem venni. Én nélkülük vagy éppen ellenük irodalmat csinálni nem
tudok. M egértem őket és velük érzek. A N apló az utolsó öt évben

egyebet sem csinált, mint az itteni magyar irodaimat fojtogatta, csip
kedte, rugdosta, vagy — mikor már mást nem tehetett — agyon
hallgatta. A z t hiszem, itt az ideje annak, hogy a N ap ló ezzel a rom
boló, alattomos, gonosz és gialád munkájával felhagy jón. Ezekkel a
beharangozásokkal, tendenciózus elhallgatásokkal, úgy látszik meg
akarja bomlasztani a Kalangya egységét. Fenyvest úgy látszik roppan
tul bántja még mindig, hogy nem ő lehet a jugoszláviai magyar iro
dalom pápája. Persze ő sohasem fo gja belátni, hogy gerinctelensége,
hitetlensége és minden kritika és értékelés iránti érzéktelensége nem
predesztinálják őt erre a szerepre. Ezért a romboló szerepét válasz
totta, ami elvtelen, hitetlen, szívtelenül materialista jellemének jo b 
ban megfelel. K érdezlek ezek után jogtalan és oktalan-e az a kéré
sünk, hogy ez a gonosz, romboló szellem már egyszer felhagyjon
gonosz játékaival? Itt nem Csukáról és Fenyvesről van szó, itt nem
lehet lélektani szempontokból „m egérteni“ Fenyves galádságát, itt
csak arról van szó, hogy Fenyves hagyjon fel piszkos, alattomos,
romboló szándékával, amely a Kalangya beharangozásokban és a Se
gítsük egymást sorai közt veri az éket a magyar írók közé. Ezért kér
tem Radót és kérlek most Téged is: vess gátat a gonosz hatalomnak.
H a kérésünk a T e szemedben igaztalan és Fenyves tovább folytat
hatja gálád kedvteléseit, akkor mindenesetre nagy bomlásra, harcos
keserűségre lehetünk elkészülve, ami eddigi építésünket lerombolja.
N agyon köszönöm figyelm edet és jóságodat. Állapotom sajnos
egyre rosszabbodik s így azt se tudom, hogy útra kelhetek-e, ha Ducsity valóban beváltaná Ígéretét. Egyelőre semmi és nem is hiszem,
hogy Ducsity elintézné kérésemet. Bocsáss, meg a rossz kézírásért,
ágyból írom a sor ókat.
Szeretettél ölel igaz barátod
Szt. Sziv'ac, 1932. X II. 9.
K ornél
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R A D Ö IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága barátom,
nem jövök újabb kéréssel és diplomáciai megbízással, a hangulat
egyelőre csendes s ha a N apló nem folytatja alattomos destruktiv
munkáját, azt hiszem, kikerüljük az újabb konfliktusokat. A z elége
detlenkedők érzékenysége s agresszivitása ha -nem is rokon
szenves, de érthető. A baj ott van, h ogy én így levélben nem mond
hatom el külön-külön mindenkinek, hogy kicsoda Kende, mik az ő
szándékai, mi Fenyves szerepe ebben az akcióban stb. A látszat m in
denesetre ellenem szól, a N apló engem feldícsér — őket elhallgatja
s az árulás vádja már meg is született. A m i engem illet, nem bán
nám, ha mindjárt apagyilkosnak is tartanak, de az ő passzivitásuk,

vagy ellenemfordulásuk már lehetetlenné teszi helyzetemet. T ö k éle
tesen igazad van, mikor azt írod, hogy kincsünket T e époly jól, sőt
talán jobban véded és őrződ, mint Kristály és Szirmai onnan a tá 
volból, de itt valami tiszta és nyugodt bizalmi légkörnek kell terem 
tődnie, hogy ezt mindenki átértse és átérezze. Egyébként nagyon,
nagyon jó l esett leveledből felém sugárzó hűséged és barátságod. Ezt
nem lehet megköszönni, csak viszonozni.
Regényed nagyon érdekel, már kíváncsian várom az ^első rész
letet. Gondolkoztam a matrica felől is és arra gondoltam, nem lehet
ne-e keskenyebb (8— 10 betűvel karcsúbb) hasábokban szedetni a
regényfolytatásokat? N agyon csúnyán festene a széles margó? M in
denesetre meg kellene próbálni egy oldalt.
Remélem, hogy influenzád már elmúlott. Én is kicsit jobban ér
zem magam, esti hőmérsékletem már nem igen haladja túl a 37.5-öt,
ami nagy eredmény a múlt heti állandó 38 feletti lázamnak.
N a g y szeretette] ölel Ferivel együtt
Sztári Szivac, 1932. X II. 16.
K orn él
Légy oly jó és intézd el a Könyvbarátok Szövetségének kérelmét.
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LE S ZK O V Á C M LA D E N N E K , ZO M BO R
Gosp. Leskovac Mladen profesor gim nazije
Sombor, K onjoviceva uh 25.
N agyon kedves barátom,

p

úgy sajnálom, hogy olyan keveset hallok ön ről s mindig csak konkrét
kérések alkalmával keresem fel Önt. Most ugyanis arról van szó,
hogy a Kalangya részére kellene nekünk egy olyan áttekinthető és
összegező cikk, amely a jugoszláv (esetleg csak a szerb) irodalom
az utolsó ölt-hat évben feltűnt tehetségeit, az értékesebb irodalmi al
kotásokat, esetleges irodalmi irányokat és törekvéseket bemutatná.
Persze minél kevesebb névre és adatra lenne szükség, inkább egy
friss, m élyebb és maradandóbb benyomásokat adó képre, amely átfogja a jugoszláv irodalom utolsó éveinek jelentős eseményeit. Talán
a karácsonyi szünidő alkalmat és időt ad önnek, kedves barátom, a
cikk megírására. M inthogy a Kalangya már biztosabb alapokon nyug
szik, a cikkért terjedelm e szerint 120— 200 dinárt fizethet a lap.
A cikket küldené az én címemre, ha lesz időm magam fogom
lefordítani.
Szeretettel és igaz barátsággal köszönti
Sztári Szivac, 1932. december 20-án.

K O V Á C S S Z T R IK Ó Z O L T Á N N A K , B E L G R Á D
Gosp. K ováé St. Zoltán stud. philos.
Beograd, Studentski Dóm N j. V . Aleksandra 7.
Igen tisztek uram,
mindkét versét megkaptam és már be is soroztam őket a M. I.-ba,
a Levél anyámnak címűt a karácsonyi számba. M inthogy rettenetesen
sok versünk van, ezért nehezen kerül sor rájuk, azonkívül a közön
ség is panaszkodik, hogy 'túlsók verset hozunk. Szóval megértését és
türelmét kell kémem. Versei jók s bár én ö n t inkább lírikus tehet
ségnek tartom, mégis arra kell kérnem, hogy prózai írásaival gyak
rabban keresse fel a M. I.-t, mint verseivel.
A honorárium ügyében már nem tudok intézkedni, mert a pénz
23-án nem lehetne Beogradban. Szíveskedne talán Blazsek Ferenc
úrhoz, a R. U. kiadóhivatali főnökéhez fordulni, hogy az önnek ki
utalt tiszteletdíjakat Szabadkán vagy Beogradban átvehesse.
őszinte tiszteletéit küldi
Sztári Szivac, 1932. december 21.
Szent eleky
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S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
leveled 22-én érkezett, a karácsonyi szám pedig már 20-án teljesen
ki volt szedve, így a H adifoglyot már nem tudtam a karácsonyi M.
I.-ba beleszorítani. D e remélem, az újévibe helyet kaphat. A darab
nekem nem ellenszenves, a visszatérő hadifogoly alakja, fájdalmas
tétovasága és igazi hazátlansága m ély, megrázó emberi dokumentum.
A z, ami ellen én érzelmileg is tiltakozom, az U d va ry Lajos borzal
mas gonoszsága. Ez nem emberi és nem magyar. Ez csak a T e peszszimisztíkus emberszemléletetben lehet ilyen vigasztalanul gonosz,
rideg és reménytelen. És még ha százszor is igaz lenne, még ha száz
szor is itipus lenne U dvary Lajos alakja (pedig nem az!), akkor sem
szabadna őt ilyen eszményien gonosznak festeni. Nekünk nem szabad
elcsüggesztenünk és a kétségbeesésig elkeserítenünk olvasóinkat, nem
szabad lerombolnunk azt a hitet, hogy holnap jobb lesz, szebb lesz,
csak akarat és jószándék kell hozzá. Igaz, hogy U d va ry Lajos em
bertelen, eszményi ridegségét (Kőszegi Aranka meleg derűjével ellen
súlyozod, az is tompítólag hat, hogy az éles párbeszédből néhány
mondatot töröltél, de azért Udvary^ Lajos alakja így is bánt. E gy
szerűen azért bánt, mert nem igaz.

Másik két írásod nagyon tetszett. Szép, sötét, lágy és meleg poczis. M indkettőt a Kalangyába soroztam Vándorlások cím alatt.
A San M id id é rő l nem fogsz írni? Szeretném, ha a Láthatár élénkebb lenne. N em széles és hosszú tanulmányokra gondolok, hanem
több apró apercure. Helyünk sajnos nem lesz sok, januárban m eg
indul Radó regénye, amely számonként legalább egy ívet jelent.
Szeretettel ölel öreg barátod
Sztári Szivac, 1932. X II. 24.
K orn él
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Imrém,
tagadhatatlan izgalommal és nekihevüléssel olvastam regényrészlete
det. Olyan megkapó és elragadó ez a rész, annyi élet, annyi ma lüktet
benne, hogy szinte tapinthatók az alakjai. Bizonyos vagyok benne,
hogy a folytatás beváltja azt a nagy Ígéretet, amit az első részlet
adott. N agyon, nagyon örülök, hogy ez a regény megszületett és hogy
a Kalangyába jöhet, nagyon örülök, hogy alkotó kedved és erőd ilyen
friss és duzzadó, mint amilyen talán sohasem volt. Feszült izgalom 
mal várom a folytatást.
A m i a magyarországi terjesztést illeti, nem osztom azt a véle
ményedet, hogy valami „szellem i vezért“ kell keresnünk kiadványaink
kolportázsára. Egy-két elismerő, lelkes nyilatkozat, néhány jól m eg
írt újságcikk sokat lendíthet az üzleten, de egy állandó vezér szerin
tem csak ronthat. H. F. már kivénült. Ha ő lenne a vezér, akkor a
fiatalabb nemzedék és a radikális körök érdeklődésére nem számít
hatunk. K. rideg, önző, megbízhatatlan ember, aki holnap — min
den fővezérsége m ellett — azt írná rólunk, hogy tehetségtelenek és
unalmasak vagyunk. A z ő segíteniakarása nem lehet őszinte. Jobb
lenne ujsághatalmasságok felé orientálódni. Falu Tamás mindenesetre
jó tanácsokkal szolgálhatna. A z Est lapoknál lelkes hívünk Tápay
Szabó László, sőt Földi M ihály is, a Magyarországnál talán Kom árom i
János tenne valamit, a B. H.-t Fekete Lajos útján kellene m egköze
líteni. Surányi Miklós régi barátom, még A hétnél együtt dolgoztunk.
sajnos ő is hasonlatos K .................-hoz: saját hírnevét mindenkitől
félti. Zsiga bácsi a Nyugatban, Supka Géza a Literaturában bizonyo
san szívesen lennének segítségünkre, de üzleti szempontból azt hi
szem ez nem sokat számít. A z üzlethez én nem értek és azért taná
csaimat csak addig vedd figyelem be, amíg azok az üzleti elvekkel
összeegyeztethetők.
N agyon szeret és ölel
Sztári Szivac, 1932. december 24-én.

Kedves Zoltánom,
nagyon nagy örömet okoztál a Tűzhiaranggal, igazi karácsonyt loptál
a lelkembe vele. Gyönyörű könyv. Ragyogóan tiszta horizont, bátor
öntudat és mindig annyi szó, amennyi szükséges ahhoz, hogy mi is
úgy lássunk és úgy erezzünk, mint Te. Szavaid érettebbek, biztosab
bak, azért ilyen hatványozott a hatásuk. Proféciás verseid megrázó
erejűek, holott ismertem már őket és jelenéseid nem idegenek kép
zeletemnek. A könyv kiállítása is méltó tartalmához, a plasztikákon
a T e elképzelésed érződik. N a g y örömmel írok róla a Kalangyában.
Tartalom-mutatót okvetlenül kell adnunk (m iért nem adtál T e
a Tűzharanghoz?), ami 6 oldalit jelent. Radó elküldte regényét és
kéri, hogy egyszerre legalább 1— IV 2 ívet hozzunk le. Közben a L á t
határt is ki kellene bővíteni — Kende kívánsága szerint. H og y férünk
el ennyi tervvel és kötelezettséggel?
Szirmai arra kér, hogy m ellékelt drámáját az ú jévi számban
hozzuk.
1
N a g y szeretettel ölel
Szt. Szivac, 1932 december 24-én.
K orn él
Magam is helyesnek tartanám, ha a M. I.-ben leközölnénk a M a
gyar írás bennünket is érdeklő cikkeit. A Kalangyában sem lenne
rossz egy ilyen rovat, amely kivonatolná, ismertetné azokat az íráso
kat, amelyek a kisebbségi kultúrával foglalkoznak. Sajnos még az
erdélyi és szlovenszkói szemléket se kapjuk rendesen, pedig egy ilyen
rovat vezetéséhez szükséges lenne más, elsősorban német kisebbségi
folyóiratok (tanulmányozása is. A gondolatot nem ejtem el.
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KEND E FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága jó Ferencem,
leveled nagyon meghatott, tiszta, testvéri szereteted felémsugárzása
felvidította és feilmelegítetie fáradt szívemet. Rajongva ölellek át,
fejem válladra esik és talán kissé be is nedvesítem a válladat. Ha
Szofokliész és Euripidész hősei és héroszai nem szégyeltek sírni, miért
szégyelj ek én?
N a g y bizakodással szemlélem a zt a szélesalapú, lelkes munkát,
amibe belekezdtél és bizonyos vagyok benne, hogy erőd, eszed és
szíved tökéletesen megvalósítja azt, amit elgondoltál. Tudod jól,

hogy én mindig melletted vagyok, csak o tt van a baj, hogy munka
képességem már nagyon gyatra. A n n yi terv és álom zúg a fejemben,
de a napok jönnek-mennek és a tervek örökké csak tervek marad
nak. A z aktivitásra kevés az időm és az erőm, sokat fekszem, sokat
olvasok s ezekben a passzív örömökben élem ki magam. N a g y sze
retettel olvasom Rilkét, akitől sok alázatot és türelmet tanulok.
N agyon szerelt és ölel igaz testvéred
Sztári Szivac, 1932. december 25.
Kom ét
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DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Gosp. Dr. Skalin Karlo
N ö v i Vrbas 2. Seéerana.
Drága barátom,
én mindég valami alkalmat várok, hogy N ém eth Lászlónak a pénzt
elküldhessük. Talán T e hamarabb tudnál ilyen átutalási lehetőséget.
Nálam két előfizetésit fizettek be. M ivel ő 30 dinárt kért, nem kérhe
tünk utólag az ő felhívása nélkül többet. A h o g y írta „a Tanú ráfize
téses alapon működik“ .
A Kalangyát úgy Ném eth, mint Fekete rendesen kapják, illetve
innen rendesen elküldik nekik. Sokan panaszkodnak, hogy a Kalan
gya elmarad, egy marokkói előfizetőnk már négy hónapja nélkülözi
a lapot. Magam is küldtem egy példányt a decemberi számból N é 
metországba három hét előtt. Tegnap jön a levél: m ikor küldöm az
ígért Kalangyáit? Ez bosszantó, de mit tehetünk ellene?
írásaidat várja és szeretettel ölel
Szt. Szivac, 1932. december 30.
Kom ét
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Drága Zoltánom,
itt küldöm a Kalangya kéziratait. Radóval még nem léphettem érint
kezésbe, tudtommal még nincs is itthon, ettől eltekintve a regény
közlésétől nem lehet most már elállnunk. Én voltam az, aki türel
metlenül sürgettem és ösztökéltem a regény megírására s most én
kérjem meg őt, hogy tekintsen el a közlésétől? Regényre pedig min
denképen szükségünk van. Persze nagyon jó lenne, ha a Kalangyát

legalább egy fél ívvel kibővítenők, mert így a helyszűke kétségbe
ejtő lesz. írjak emiatt Kendének? Más megoldásit nem tudnék, a re
gényt okvetlenül le kell közölnünk Radó szerint 8— 9 Kalangya ív
lenne a regénye. Egyébként a következőket kéri:
1. A z első folytatás a lap elején jöjjön .
2. A z első folytatás legalább 1 és fél ív legyen.
3. Szeretné, ha borgisszal szednék és szűkebb hasábban, hogy
a szedés könyvmatricára alkalmas legyen. Talán ezzel nem üt el túl
ságosan a regény a többi oldalaktól.
Hacsak lehet, légy o ly jó és teljesítsd kívánságát. A m i a többi
kéziratot illeti, szeretném, ha K ristály István, M arkovics Mihály,
esetleg Czakó T ib o r novellái jönnének. Szirmai és Herczeg János
miniatűrjei nem kérnek sok helyet. Szeretném, ha G yöngyösi cikke
helyet kaphatna (m indjárt a regény után) s talán inkább Geiza bá
csit tegyük félre a februári számba. A verseket rád bízom, különben
sincs sok. Bencz Bódi novellája nagyon jó, de számításom szerint
8— 9 oldalt igényel. Ha hely lenne, természetesen hozzad. A Láthatár
sem nagyon gazdag. Okvetlenül hozzad a Tűzharangot, Polácsi cikkét
a Volkswarteról, Herceg már régóta ott heverő rövid cikkeit (Anatole Francé, Mussolini). Holnap m ég én is küldök egy rövid beszá
m olót Hubermann könyvéről, de ezt nem kell hoznod, ha nincs hely.
Ereghi Lajos regényét A sárkánytól a palavesszőig elolvastam és
közölhetőnek találtam a R. U. regényrovatában. L ég y szíves értesíts
vagy engem, va gy őt, mikor jöhetne regénye és megkaphatná-e a mat
ricákat? A fiú ugyanis könyvalakban is m eg szeretné jelentetni kis
regényét.
N agyon szívesen mennék le egyszer hozzád, ha másért nem, egy
kis beszélgetésre, de állandóan lázas vagyok s különösen este érzem
magam rosszul, úgyhogy utazásra, szereplésre nem gondolhatok. A
Műkedvelők egyeilen példánya jelenleg Becskereken van Borsodinál,
mert a becskereki zsidó nőegylet szeretné előadni. Ezért, ha a dara
bot meg akarnád szerezni, hozzá kell fordulnod.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. I. 4.
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
Radó most jö tt
személyesen még
korrektúrát kéri.
.WeJIner A d y

vissza Magyarországról. Érdekes dolgokat írt, de
érdekesebb dolgokról akar beszámolni. Egyelőre a
L égy oly jó és küldd el neki mielőbb.
linója azt hiszem minden cikk, illetve magyarázat

nélkül jöhet. A d y annyira időszerű, hogy nem kell külön alkalmat
keresni egy A dy-portré közlésére. Ezzel kapcsolatosan azonban fel
kell említenem, hogy W ellner állandó szereplése ellen valaki — aki
valószínűleg szintén szerepelni szeretne — tiltakozott. Én nagyon
becsülöm és értékelem W ellner linómetszeteit, de belátom, hogy m á
soknak is helyt kell adnunk. Balázstól nem kaphatnánk itt-ott va la 
mit? És Becskereket sem szabad mellőznünk.
Tegnap jö tt Szirmai cikke a Tűzharangról. Ú g y látszik ő is a
Kalangyába szánta. Ezért H ozzád juttatom ezt is és T e döntsd el,
melyik jö jjö n a Kalangyába, melyik a M. I.-ba.
Váradi cikkét is itt küldöm, jöhet a Kalangyába, csak hely le
gyen. Ényi K onjovics beszámolóját ne hagyd ki!
A (többi a M. I. kézirata.
Borsodi visszaküldte a Műkedvelőket, mert a Zsidó N őegylet
nem talált elég zsidó műkedvelőt eljátszására.
Szeretettel ölel
Szt. Szivac, 1933. január 6.
Kornél
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SCH U CH G Y U L Á N A K , U JVERBÁSZ
Gosp. M. ph. Sohuch Julius apotekar
N ö v i Vrbas
Drága Gyuszikám!
nagyon köszönöm meghívásodat s örömmel vállalom is, hiszen tudod,
hogy Verbászra mindig nagyon szívesen megyek. Csupán azt nem
tudom, hogy itthon leszek-e még márciusban, m ivel rossz tüdőm
miatt megint szabadságra, illetve szanatóriumba kell mennem. H a
még itthon leszek, akkor okvetlenül magam mennék le, ha nem, ak
kor talán valaki más olvasná fel- helyettem írásomat. Erről minden
esetre még idejekorán értesíteni foglak.
N agyon szeretnélek már látni s hacsak lehet, úgy intézem, hogy
személyesen olvassak fe l s akkor végre téged is megölelhetnélek.
N a g y szeretettel
Sztári Szivac, 1933. január 13-án.
Kornél

DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága Ducikám,
mostt jövök az áldomásról, végig kém leltem az ablakokat, de nem lát
talak Benneteket. M ivel a vonat egy percig sem áll, nem mertem fel
szállni és úgy kutatni Utánatok. Talán nem is ezzel a vonattal men
tetek be s ezért kerestelek hiába.
Kell-e mondanom, hogy nagyon-nagyon szeretnélek már látni,
nagyon szeretnék beszélni Veled, kicserélni változott énünket és
örök azonosságainkat. Sehová sem megyek, senkivel sem beszélek,
érthető tehát a nagy vágy és öröm viszontlátni Téged.
N agyon és biztosan várlak. Anyám nak ugyan aggályai vannak,
hogy hétfőn disznóvágás lesz s ezért nem fogadhatja illő ebéddel a
nagyon ritka és drága vendéget. Én megnyugtattam, h ogy szereted a
disznóságokait. H a ez nem lenne igaz, akkor vagy éhen maradsz,
vagy el kell halasztanod látogatásodat. Ebbe az utóbbi megoldásba
azonban nem tudok belenyugodni. Szabadság előtt állok, lehet, hogy
hosszabb ideig maradok Sűhweizban s ki iudja, találkozunk-e valaha.
Inkább válaszd az éhezést, de gyere!
Szóval a délutáni vonatnál várlak.
A hölgyeiknek kézcsók. T éged nagy szerettei ölel
Sztári Szivac, 1933. január 14-én.
Kornél
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S Z IR M A I .K A R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
leveledre nem tudok határozott választ küldeni, azt se tudom, hogy
helyes-e ez a lépés s nem hiábavaló-e? Ugyanis én azt hiszem, hogy
mi igenis kapunk támogatást. Kende erről nem beszélt, csak azt em lí
tette, hogy Streliczky hajlandó a saját erejéből is támogatni a J. M
Könyvtárt. Ez nekem szerfelett gyanús, mert azt ma már bizonyosan
tudom, hogy mikor Str. nagy hangon a Vajdasági írást akarta alimentálni — az nem is az ő pénze lett volna. N ek i csak azt kellett
volna elbírálni, hogy érdemes-e a V . I. a támogatásra, ö hosszú huza
vona, akadékoskodás és „m érlegelés“ után végre arra az álláspontra
jutott, hogy nem érdemes. íg y estünk el a k k o r'a segélytől s ezért
kellett a V . I.-nak kimúlnia. (H o g y Fenyves hogyan befolyásolta a
rettenetesen határozatlan Str.-t, azt jól tudod.)
Ha tehát most megint Str.-ben van a bizalom, ha most megint

reá van bízva a segély hováfordítása, akkor mi hiába kilincselünk
és audienciázunk. Ha Kendével őszintén beszélhetnénk, akkor meg
kérdezném tőle, kapunk-e támogatást, vagy sem. Lehet, hogy most
ilyen ügyben is eljár, de kétséges, hogy ezt valakinek is bevallaná.
A helyzet Bellát eléggé bizonytalan. A z t hiszem, amíg nem tisz
tázódik, ne kezdjünk el semmiit. A bizalom valószínűleg csak egy
emberben van, akit G.-ék jó l ismernek, ha újak, idegenek mennének,
azoknak csak visszautasítás lehet a sorsuk.
Draskóczy itt járt és ő is elő szeretne fizetni a Tanúra, az elő
fizetési díjat azonban Pesten lakó bátyja küldené el Némethnek. H a
Ném ethnek írnál, említsd meg, hogy januártól kezdve Draskóczy is
az előfizetők közé lép. A zon kívü l kérlek, utald át az én előfizetőim
30 dinárját is, mert énnekem nincs módom Magyarországra juttatni
a pénzt. Poth Erzsébet N ö v i Sivac és Leskovac M laden Sombor á 30,
összesen 60 dinárt fizettek a Tanúért. K özöld velem, mennyi költség
gel járt az átutalás, hogy az összeget rögtön elküldhessem.
Szeretetel ölel
Sztori Szivac, 1933. január 17.
K orn él
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Imrém,
nagyon köszönöm figyelmedet, a könyveket megkaptam, az értük járó
pénzt már be is fizettem.
Lányi V ik to r versét a februári számban fogom hozni.
Kíváncsi vagyok a J. M. K. első kötetére. G eiza bácsi ma Bécsből írt és kérdezi, mikor jelenik meg a Fejnélküli em ber? M it vála
szoljak neki?
Tegnapelőtt itt volt Draskóczy, hosszasan kibeszéltük magunkat
s többek k özt ő is magáévá tette azt az, álláspontomat, hogy kellene
olyan hézagpótló köteteket is megjelentetni, m elyeknek úgy gyakor
lati, mint magyar kisebbségi jelentősége, sőt fontossága van. H a már
komoly etnográfiai, vagy folklorisztikus tanulmányokat nem kapha
tunk, egy összefoglaló kötetíben meg lehetne írni a vidék színes
biográfiáját, amelyben lenne kis történelem, kis etno- és szociográfia,
kis tömegpszihológia, kis folklóré, de persze érdekes és élvezhető
formában. Ilyen könyvet írt pár év előtt Kós K á roly Erdélyről, am ely
roppant érdekesen világít rá az erdélyi problémákra. Én kedvvel és
szívesen vállalnám Bácskát, csak el tudnék utazni Zomborba, Sza
badkára (M illekich-hez!) és Ú jvid ék re könyv- és levéltárakba néhány
adatot összeszedni. Sajnos, ilyen nyavalyásán és lázasan még Szivacon
se tudok mászkálni. Bárcsak akadna valaki, akinek ilyenhez kedve

és szíve volna! Bánát biográfiája talán előbb szüle tik meg (Borsodi,
Korsos Zoltán). Mindenesetre említsd meg Kendének ezt a dolgot.
Legalább egy ilyen kötet látna napvilágot!
Kell-e mondanom, hogy nagyon szeretnélek már látni 9 nagyon
röstellem, hogy ez csak körülményes, kényelmetlen szivaci kirándu
lás révén sikerülhet. Ha jönnél, jó előre írj, hogy becsületesen befűthessünk a becsületes ennivalóról nem is beszélve.
Regényedet izgalommal várom,
ölellek és szeretlek lankadatlanul
Sztári Szivac, 1933. január 18.
Kornél
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SC H U CH G Y U L Á N A K , U JVERBÁSZ
Gosp. Mr. Schuch Julius apotekar
N ö v i Vrbas
Drága Gyuszikám!
nagyon köszönöm 'kedves meghívásodat s kérlek, hogy én miattam
ne bolygassátok meg a felolvasások programját. N ekem ugyanis a
március 30.- dátum is megfelel, utazásom nem olyan sürgős és két
héttel könnyen elhaiaszthatom. Egyelőre szabadságomnak se híre, se
hamva, tavaly is négy hónapig vártam, míg megkaptam. N em hiszem,
hogy idén m egjavult volna a bánsági közigazgatás. Ha tudom a pon
tos dátumot, akkor mindenesetre úgy osztom be, hogy azon a napon
még itthon legyek, de könnyen meglehet, hogy szabadságomat addig
jóvá sem hagyják.
Figyelm ed igazán megható, a menükártyát még idejében el
küldöm.
Szereitettel öllel öreg barátod
Sztári Szivac, 1933. jan. 20-án.
Kornél
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Kedves jó Cziráky uram,
nagyon köszönöm jóleső érdeklődését, velem-törődését, mindig örü
lök, ha levelet kapok öntől, olyan jólesik megismerni gondolatait, v é 
leményét, kételyeit és ellenérzéseit, amelyek mindig értékesek szá
momra.
A nagy akciónak kilátásait nem ismerem. Kende mindenesetre

kiváló szervező erő, aki nagyszerűen tudja a piacot beszervezni En
gem s azt hiszem ö n t is jobban érdekli a nagy irodalmi akció szel
lemi vezetése. Ez sajnos nem egységes. Kende Ferenc — az egész
vállalkozás esze és lelk e— maga is bevallja, hogy a szerkesztés szem 
pontjaival nem foglalkozhat, Streliczkv, a névleges szerkesztő szer
kesztői tevékenysége eddig abban merült ki, hogy Havas Károlynak
egyik kötetéhez ragaszkodik, amelynek kiadása őszintén szólva: fe
lesleges. K it érdekelnek a N ap ló sárázó, kásátkerülő cikkei m egjele
nésük után egy esztendővel?) Én tanácsadó lennék, de eddig még nem
igen kérték ki a tanácsomat. A z t se tudom mi a célja, a szempontja
a Jug. M agyar Könyvtárnak? Irodalmi, népszerűsítő, népies, a kisebb
ségi öntudatot nevelő, avagy szórakoztató? Vélem ényem szerint rop
pant fontos lenne legalább minden évben egy-két olyan kötetet k i
adni, am ely földünkkel, népünkkel foglalkozik. N em éppen szigorú
tudományos munkákra gondolok most, hanem jól megírt, élvezetes
és hézagpótló kötetekre, amelyek Bácska és Bánát történelmével,
néprajzi érdekességével, etnikai kölcsönhatásával, Tisza-menti magyar
folklorá val, magyar nép lélekkel, népművészetével, mii j őhatásávai
foglalkoznának. M ilyen életbevágóan fontos lenne ezeknek a témák
nak feldolgozása! Erdély népéről már többezerkötetes könyvtárt í r 
tak össze, K odály és Bartók csadálatos kincsekre akadtak székely
népdalgyűjtésükben. A Felvidéken is már megírták a magyarság nép
művészetéről szóló nagy gyűjteményes munkát, nemrég a Csallóköz
magyarságáról jelent meg egy alapos és élvezetes biográfia. Csak mi
írunk folyton verseket és novellákat. Hiszen erre is szükség van, dél csak
ebből nem élhetünk. Kötelességünk, hogy törődjünk népünkkel, hogy
megismerjük annak lelkét és rejtett értékeit. Sokan még, azt se tud
ják, hogy hol van a vajdasági magyarság és ha G ovorkovich rette
netesen rossz regényét el fo gjá k olvasni, kétlem, hogy az itteni m a
gyarságról tágulni fog az ismeretkörük, vagy javulni, tisztulni fog-e
a véleményük. Panaszkodnak, hogy nincsen „tudományosan képzett“
ember. H át nevelni kell! És dolgozni kell. összeszedni az adatokat,
eseményeket, nótákat, meséket, ládafestéseket, hímzéseket, kihaló
szokásokat. Akárm ilyen Lazán is fűzi össze valaki ezeket, a k ö n yv
nek mégis lesz értéke, hiszen a népiélek cserepeit menti meg a fe le 
déstől, a közönytől, a teljes szétporladástól.
M indezt azért írom, hogy nem lenne-e Önnek kedve egy ilyen
kötet megírására? ö n jól ismeri a Tiszamenti és a topolyai magyar
ságot, talán tudna egy kötetre való folklorisztikus tanulmányt össze
állítani. Gondom lesz rá, hogy ezért dupla tiszteletdíjat fizessenek.
A Govorkovichokat, Kázm ér Ernőket, Ivity Alekszákat majd elinté
zem és ha olyasvalami jelenik meg, ami nem értékes s ami óvásom
ellenére lát napvilágot, azt könyörtelenül ki fogom végezni a Kalan
gyában, vagy a M. I.-ban. Ha nem is kérik ki (tanácsomat, én mégis
adok nekik, sőt kis fenyegetéssel sem fogok fukarkodni arra az
esetre, ha nem tartanák be a jótanácsot.
Már többen számonkérték tőlem Mihál bácsi leveleit, magam is

szóvá tettem (levélben) Csukának, de választ nem kaptam. Roppant
bosszant, hogy ilyen ostoba módon, kicsinyes szempontok miatt fa
kul és sorvad el egy lap. Bizonyos vagyok benne, hogy Mihál bácsi
leveleinek sok ezer lelkes olvasója volt, akik most a hiányosság sí
vár érzésével teszik le az újságot. Legközelebb talán fel se veszik.
M ilyen szomorú, m ikor semmi megértés, nagyvonalúság, üzleti érzék
nincs azokban az emberekben, akiknek feladatuk lenne az igazi, ön
tudatos kisebbségi magyar sajtó megteremtése.
Sajnálnám, ha ö n t nem tudnám már többé Becsén, de ha az o t
tani állás több időt adna önnek a dolgozásra s több gondtalanságot
biztosítana, akkor mégis csak kívánom, hogy a választás az ö n győ
zelmével végződjön. A m it Becse veszít, azt Topolyai kapja s így vé g 
eredményben az itteni magyarság mégsem károsodik.
Szeretettel, igaz barátsággal köszönti
hűséges híve
Szenieteky K ornél
Sztári Szivac, 1933 január 21-én.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
a Kalangyából kaptam egy példányt. A múltkor is írnom kellett,
hogy legalább 3 példányt kérek, mert legtöbbször széjjelküldözgetem
őket. Bencz akkor elküldőit te a 3 példányt, de azt írta, hogy ez a
három példány a T e hatáskörödbe tartozik. Kihez forduljak tehát,
hogy rendesen három példányt kapjak?
A lap egyébként tetszik, be kell látnom, hogy a kevés helyet nem
lehetett jobban kihasználni. Sejtem, hogy Radó haragszik, mert re
génye nem legelői jelent meg, Ényitől pedig magam is félek, hiszen
megígértem neki, hogy a Konjovics-figyelő még a decemberi szám
ban fog megjelenni. Szerencsére, hogy egyhamar nem kell Zom borba
mennem. A z én Hubermann cikkem helyett talán mégis közölni le
hetett volna az övét.
A sajtóhibák ebben a számban ismét elszaporodtak. Nincs en
nek semmi ellenszere? Irigykedve nézem a Helikon, M agyar Minerva,
Pásztortűz tökéletes szedését. Sohase jutunk ilyen magaslatra?
A Kalangya kéziratait hamarosan küldöm. M ost nincs olyan sok
s talán a már porosodó régi Láthatár-ok is sorra kerülhetnek egyszer.
N agyon szeretném, ha valaki a Magyarországon történő kultúrese
ményeket (könyvek, bemutatók, hangversenyek) krónikában össze
a
fogná és legalább kéthavonként közölhetnénk ezt a beszámolót
Kalangyában. K it gondolsz T e erre alkalmasnak? És — ami a leg
fontosabb — mennyit áldozhatna a Kalangya egy ilyen kultúrkrónikára?

A z t is légy o ly jó megírni, küldjem-e Geiza bácsi szíriai útinap
lóját. 70 gépírásos oldal. Itt-ott terjengős, de unalmasnak nem m ond
ható. Persze inkább irodalmi szemlébe kívánkozik, de a Kalangyá
ban nincs hely, a M. I.-ban se. Közölhetne-e a R. U. naponta vagy
másodnaponként 1— 1% oldalt belőle. És kaphat-e Geiza bácsi külön
nyomat ot?
Ha Koránival beszélsz, mondd meg neki, hogy szeretettel üdvöz
löm, de rossz néven vettem, hogy mai cikkében így megcsupáLta a
hajamat. Ú g y éreztem, mintha a hajamat tépnék, mikor egy magyar
cikkben ilyen szavakat olvastam: Sinaida W olk ow , Ttrotzki, Stalin,
stb. M iért német helyesírással írni az orosz neveket, ó m iért??!! H i
szen szép magyar nyelvünkkel és betűinkkel sokkal tökéletesebben
tudjuk visszaadni az orosz szavakat! Zinaida V olk ov, Trockij, Sztá
lin. És végül is a hivatalos magyar helyesírás szabálya szerint fone
tikusan kell írni a szláv szavakat! Ú g y látszik hiába cikkezek, mér
gelődöm, ezek a Sinaidák, Suboticák, Tsdiehow -ok és Tschitscherinek mindig visszatérnek. A Tartalommutatóban is Petrovity V ély k ó
nevét Petrovié V eljk o-vá korrigálta a nálamnál okosabb szedő. K ép 
zelheted, hogy örültem neki! Végül a Kalangya beharangozásból és
a januári szám előrebocsájtott Tartalom -jából G ergely Boriska verse
és az én Huberman Láthatárom hiányzik. Inkább többet beharan
gozni, mint kevesebbet.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 január 22-én.
K ornél
A z Ú g y fáj az életből mindössze egy példányom van. Ellenben
úgy emlékszem, hogy pár év előtt, mikor a Vajdasági írásban köny
veinket hirdettük, adtam N ek ed egy-két példányt belőle. N é z z utá
na könyvtáradban, talán rájuk akadsz. H a kettő lenne még, akkor
egyet mindenesetre én kérek, mert a birtokomban lévő egyetlen pél
dány sem az enyém.
K ornél
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Drága Férencem,
először is január 21-én kelt leveledre válaszolok. N ekem semmi ki
fogásom sincs V ilt előszava ellen, V iltet jóindulatú,. . . őszintén segí
teni és tenniakaró embernek ismerem. A magyarság „vezető férfia i“
közül mindenesetre ő a legrokonszenvesebb. E zért ha aaz előszóra ok 
vetlenül szükség van, inkább ő szerepeljen, mint bárki más.
Tegnap nagy nehezen beszereztem a N ap ló vasárnapi számát

(id e mindössze 2— 3 példányban jár a N apló a régi 80 helyett). El
olvastam László gyerekesen együgyű
cikkecskéjét. Ezt a „közele
d é s ‘-t már jó l ismerjük: mi tegyünk meg minden lehetőt, hogy a pesti
írók itt előadásokat tarthassanak és hála fejében talán azt fogják
mondani, hogy a Kalangya is ér valamit. M i árvák, szegények és el
nyomottak vagyunk, mi várjuk azt, hogy nekünk helyet adjanak a
pesti sajtóban, a pesti pódiumon, a pesti rádióban. N o de ez most
nem fontos, a lényeg maga a cikk, amely ugyan felem líti a K alan
gyát, de még nagyon messze van attól, hogy megértse és elismerje
mozgalmunkat. Ezért nem írtam hálálkodó levelet Fenyvesnek s egy
általán nem tudom elképzelni, hogy ezt valaha megtegyem. N em ál
lítom, hogy épen kemény és merev gerincem van, de érzem, hogy
gerincem sohasem fog meggörbülni tudni Fenyves előtt, akit mégis
csak ................................
cézaromániás embernek ismerek. N a g y on
sajnálnám, ha ezzel terveidet zavarnám s egyáltalában fáj kérésedet
nem teljesíteni, de a teljesítés ellen minden idegsejtem tiltakozik.
A z öngyilkosságra sokszor könnyebben szánnám rá magam, mint
gerincem meggörbítésére. Én azt hiszem, találsz T e más módot is a
felmerült nehézségek elhárítására s az én hálálkodó levelem amúgy
se nyomna sokat a latba annál az embernél, akinek hiúságánál is
nagyobb a materiálizmusa.
J ....................... miatt ne bosszankodj. Irigy, lusta és ostoba em
ber. A Naplóban elolvastam munkaprogramját. N agyon mulatságos
volt. Eddig még semmit sem csinált, de mindent megígért. M ilyen
jó l emlékszem nagyhangú ígéretére: én megcsinálom az állandó ma
gyar színjátszást! én megcsinálom a magyar könyvkiadást! A z ifjú 
sági lapotl A Közm űvelődési Egyesületet minden magyar faluban
felállítom! És mit tett eddig? A m i kezébe kerül, az halálra van ítélve.
M i az oka ennek? — Kultúrátlanság, lustaság, szkepszis? Minden
esetre jó volna egyszer V áradyt felvilágosítani ennek az embernek
kártékony, rom boló működéséről.
G ejza bácsi érdeklődik, mikor jelenik meg a Fejnélküli ember.
M it válaszoljak neki? Regénye mindenképpen megérdemli a kiadást,
noha megírása száraz, kopár, szinte művészietlen, de a felvetett1pszi •
hopatológiaá probléma roppant érdekes. Tegnapelőtt Böresök Erzsé
bet küldte el legújabb bánáti regényét. Igazi bánáti levegő, a meg
szállás utáni káosz eleven visszaadása. A
szerelmi dallam halk és
szomorú, egy magyar lány és egy szerb fiú reménytelen vonzódása.
Szeretettel, igaz barátsággal ölel
Sztári Szivac, 1933. január 25.

Drága Ferencem,
D

I
plébános állításai teljesen valótlanok. M ert:
1. T. hozzászólását nem a Kalangyának, hanem a Reggeli Ú jság
nak, illetve a M i Irodalmunknak küldte.
2. Ez a hozzászólás vagy cikkecske mindennek nevezhető volt
csak „tárgyilagos kritikáéinak nem. Olyan tájékozatlan, ostoba és
műveletlen volt, hogy T .............-t szégyenítettem volna meg vele, ha
leadom. A z t írta például, hogy „a vajdasági magyar irodalom irányai“
közül a dekadens irány elérte a mélypontját, mert G ergely Boriska,
stb. Ennek a jámbor, mafla, műveletlen papocskának halvány fo ga l
ma sincs arról, mi a dekadens irány. A Chopin-legcndát összetéveszti
a Radetzky-marssal. Fogalma sincs a latin dekadensekről, vagy Baudelaire-ről, meg a nagyszerű franciákról. A dekadensek fáradtak, fin o
mak, előkelőek és bizarr, egzotikus illatok után sóvárognak. Ilyen
lenne G ergely Boriska, aki közönséges és minden finom egzotikum 
tól távol áll? A z igazi malackodók sohasem a dekadensek, (hanem
az új irányok friss és bővérű harcosai. {Bocaccio, Rabelais, vagy akár
a katolikus Chesterton) T
úr eltévesztette a házszámot és na
gyon mulatságosan hatott, mikor az idegen házban mondta el kor
holó prédikációját. Szegény
katolikus kritikus szeretne lenni.
de nem ismeri Maritain, vagy H enry Massis nevét s abban is kétel
kedem, hogy valaha olvasott egy Chesterton vagy Mauriac regényt.
Én nagy örömmel helyeit adnék egy értelmes katolikus kritikának,
mert a katolicizmus sokkal rokonszenvesebb előttem, mint G ergely
Borcsa lanyha értékű „nemisége“ . D e tudom előre, hogy ezeket a
kritikákat nem a zavarosfejű T
úr fogja megírni.
3. A T ................ féle „kritikát“ visszaküldtem, hogy a R. U.-ban
adjanak neki helyet, de Tornán se mert ennek a zagyva, rosszindu
latú marhaságnak nyilvánosságot adni.
A Jugoszláviai Magyar K önyvtár első kötete némi csalódást oko
zott. M ost hogy végigolvastam Ducsity útileveleit, látom csak, meny
nyi erőszakolt szellemesség, történelmi botlás, művészettörténeti tá
jékozatlanság hemzseg ezekben a nagyképű balkáni franciasággal
megírt lotyogásokban. Különösen a párizsi levél — Sieburg gyönyörű
„G o tt im Frankreidh“ című könyve után — úgy hat, mintha valaki
öreg, dohos rakétákkal piszmogna, de nem tudja, hol kell őket meggyujtani. A fordítást összevetettem az eredetivel s megdöbbentem,
milyen „szabad“ Debreczeni fordítása. A kihagyásokról nem beszé
lek, lehet hogy azok Ducsity beleegyezésével történtek, de a m eg
lévő szöveg értelme sokszor egészen más, mint az eredetié. D ebre
czeni hozzákölt, sőt saját szellemességeit csempészi be a szövegbe,
mikor nem érti m eg a kissé komplikáltabb mondatokat. A helyesírás

rettenetes! A francia, spanyol, latin neveket fonetikusan írja (Provansz, Kvirinal, Kató (C ato helyett) iKapitólium, stb. stb.) Folyton
Assisi Szent Ferencről ír, holott az assisi-i szent Ferenc. Azonkívül
rettenetesen sok idegen szót használ. Például egyszer sem írja le ezt
a szót: képzelet, helyette mindig fantáziát használ. A rokonszenves
helyett következetesen szimpatikust. N em ltudom, mit szólnának He
gedűs Lóránték, Kosztolányiék, meg a többi nyelvtisztítók, ha ezt a
köitetet elolvasnák. Találomra felütöm a könyvet, a 36. és 37. olda
lon ezeket az idegen szavakat találom: esprit, impresszív, intim,
irónia, manövriroz, partner, en-garde, intimitás, stílus, »tónus, extázis,
szarkasztikus, ideál, irónia, strófa, stílustalan, szarkazmus, impresszív,
temperamentum offen zív, legtipikusabb, izolálja, stb. Ez már igazán
sok, hiszen m indegyikre jó magyar szó is akad. A fordításnak ennek
ellenére van lendülete és folyamatossága.
Mindezt nemcsak tájékoztatás, hanem indokolás céljából köz
löm Veled. M eg akarom indokolni, miért nem írok Ducsity könyvéről
a Kalangyában vagy a M i Irod-ban. Sok jót nem írhatok, kellemet
len kritikát pedig természetesen nem akarok írni. Talán Czakó T ib or
vállalná ezt a feladatot, de az eredeti szöveget nem szabadna k e zé 
hez juttatni.
Széretném, ha Börcsök regénye kihúzna a zavarból. Kíváncsi va
gyok, mit fogtok határozni. Ilyenkor látszik, m ilyen szegények va 
gyunk s milyen ügyesen mímeljük kifelé kulturális gazdagságunkat.
Ez semmi esetre sem becsapni akarás, hanem hit, vakmerőség
heroizmus.
Bocsáss meg a rossz írásért, megint az ágyból kell írnom.
Szeretettel ölel
Kornél
Sztári Sziviac, 1933. január 29-én.
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Kedves Zoltán,
bocsáss meg, hogy ilyen sokáig hallgattam, rossz írásomnak is m eg
bocsáss, mindkettőnek oka állandó lázas állapotom, mely ágyba kén y
szerít. A napokban nálam járt Radó, keserűen panaszkodott, hogy
úgy bántál vele, ahogy tolakodó kezdőkkel szokás, egy kívánsága
sem teljesedett, holott ő is szerkesztője lenne a lapnak s amellett
évtizedes írói múltra tekinthet vissza. N em tudtam, miért történtek
ezek a sérelmek vele s ezért kielégítő magyarázatot isem tudtam adni,
de nagyon kérlek, adj teljes elégtételt Radónak, mert engem roppant
bántana, ha kilépne a Kalangya szerkesztőségéből — ahová mi hív
tuk! — és beszüntetné regényét. M ilyen magyarázatot adhatnánk a
Kalangya közönségének? N agyon kellemetlen, esetleg káros hatása is

lenne kilépésének. Ezért ismételten kérlek, adj m egfelelő irt az okta
lanul felsebzett érzékenységre.
A Kalangya kéziratait a napokban küldöm. A Ducsity kötetről
azonban nem írok, mert jó t nem írhatok róla. Ducsity szellemeske
dése otrom ba balkáni „franciáskodás“ , történelmi, művészettörténelimi tévedései néhol borzalmasak. Különösen párizsi levele hat szá
nalmas erőlködésnek Sieburg gyönyörű könyve (G o tt im Frankreich)
után. A fordítást összevetettem az eredetivel és megdöbbentem,
mennyire távol esik ez a két könyv egymástól. Debreczeni szorgal
masan kurtít, néha felére fogyaszt egy-egy levelet, mindent megvái
toztait, átgyúr, kifordít, saját szellemeskedéseit lopja a szöveg közé
(igaz, hogy sokszor nagyon is ügyesen)és az idegen szavakat le se
fordítja. Egyszer sem találkozni például ezzel a két szóval: képzelet
és rokonszenves, ellenben minden oldalon, néha tízszer, húszszor:
fantázia és szimpatikus. M it szól majd ehhez Kosztolányi, Hegedűs
Lóránt, meg a többi nyelvtisztító?
Szeretném, ha Czakó T ib o r írna a könyvről, talán ő jobbnak
találja, különösen, ha nem látja az eredetit. A múltkor írtam neki.
Pasicsevóra, de nem kaptam választ tőle. Hallom, hogy megnősüli.
T e talán tudod új címét? Ha igen, légy o ly jó és -hívd fel a kritika
megírására.
Szeretettel ölel
K orn él
Sztári Szivac, 1933. január 31.
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K edves Zoltán,
az egyik M itrov verset lefordítottam , a fordítást itt küldöm. N e m
értem, miért kell a fordításnak a Naplóban m egjelenni? N em jelen
hetne meg a M I.-ban? Végeredm ényben nincs épen elvi kifogásom,
ha a Naplóban jelenik meg.
Cziráky krónikája után mindjárt az én hozzászólásomat hozzad.
Szeretném, ha a dologból csakugyan lenne valami. Erdélyben m ajd
nem minden évben kiadnak egy bibliográfiát. Szeretném továbbá, ha
ebből a krónikából legalább 50 különlenyomatot kaphatnék, h ogy
azoknak az íróknak is küldhessek belőle, akik esetleg nem olvassák
ezt a számot s nem tudják majd, hogy milyen adatok beküldéséről
van szó.

Itt küldöm még Geiza bácsi utólag küldött korrektúráját a Fejnélküli ember-hez. Talán még nem jön későn.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. február 12-én.
Kornél
Anyám sokszor köszöni szives érdeklődésedet. Egyelőre még
egy kényelmetlen gépben kínlódik szegény, de jö v ő héten leveszik
róla.
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Drága Barátom,
a napokban nálam járt Szirmai, akinek ismételten megígértem, hogy
a Kalangya »Könyvtár második kötete az ő novella-gyűjtem énye lesz.
Én Szirmait legm élyebb novellistánknak, legnemesebb stílusművészünknek tartom, az ő irodalmi értéke és súlya vitathatatlan, szóvá!
novelláit kiadni egyszerűen kötelessége annak aj könyvkiadó válla
latnak, m ely évente négy irodalmi értékű könyvet akar az olvasó
kezébe adni.
Mai levelében Szirmai arról értesít, hogy T e egyszerűen lefújtad
novelláskötétének megjelenését. A helyzet így számomra elég kínos,
hiszen én már akkor ígértem meg és tartottam szükségesnek a Szír
mai novellák kiadását, amikor a Kalangya K önyvtárt a múlt nyáron
tervezgettük. Én azt hittem eddig, hogy a Kalangya Könyvtár szer
kesztője vagyok s csak a V ilt-féle előszó alkalmával rendült meg
kissé a hitem, de T e hamarosan megnyugtattál. M ost azonban látom,
hogy nekem a K . K.-hoz jóformán semmi közöm sincsen s ezért na
gyon kérlek, intézkedj mielőbb, hogy nevem sehol se szerepeljen
mint szerkesztő, amely cím semmiképen sem illet meg engem. Talán
T e ismersz annyira, hogy nyugodtan megállapíthatod, mennyire nem
játszik ebben az esetben szerepet a hiúság és érzékenység. Sohasem
voltam hiú ember, de most a halál pitvarában lehullott az utolsó
pörkje is ennek az emberi gyengeségnek. D e nem akarom, hogy egy
ostoba illúzió, eg y suta félreértés további kellemetlenségeket barrikádozzon közénk. Sőt nagyon szívesen lemondok a Kaiangya szer
kesztőségéről is, ha erre sem tartasz alkalmasnak, mert hidd el, ne
kem sóik fáradságba, gondba, rengeteg levelezésbe kerül ez a meg
tisztelő állás, amelyre anyagilag és egészségileg csak ráfizetek.
Ismételten kérlek, ne értsd félre soraimat, belőlem semmiféle
sértett érzékenység vagy hiúság sem beszél, ellenkezőleg csak hálás

leszek N ek ed ha kis gondtól megszabadítasz s így több időm jut
majd ahhoz a zárt, belső élethez, amelyről olyan csábító sorokat írt
Marcus Aurelius.
Szeretettel ölel
K orn él
Sztári Szivac, 1933. február 15-én.
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Drága barátom,
sietve küldöm a fordítást, talán mondanom se kell, milyen nagy
örömmel fogtam a munkához és bocsásson meg, ha nem sikerült úgy,
ahogy ö n szerette volna, de pár óra alatt nem „érhet“ meg egy
írás. Ma még nem érzem a nyersességét, de pár nap múlva már v a 
lószínűleg bosszantani fog.
U gyan a N aplóval nem vagyok a legjobb viszonyban, semmi k i
fogásom sincs ellene, ha ez a fordítás ott megjelenik. Tegnapelőtt
kaptam N enád M itrov egy szonettjét, am elyet ugyancsak leford ítot
tam s amely ugyancsak megjelenni készül a Naplóban.
Tanulmányára nagyon szívesen várunk, önn él alkalmasabb cikk
írót úgysem kaphatnánk. Gondom lesz, hogy a tiszteletdíj magasabb
legyen. Talán az egész irodalm i akció (Kalangya — Kalangya K ö n y v 
tár — Jugoszláviai M agyar K ön yvtár) anyagilag is biztosabb alap lesz
s akkor kicsinyes pénzügyi gondjaink nem lesznek többet. Látta Ducsity kötetét Debreczeni fordításában? (G rad ovi i Simere — magya
rul: Á lm ok városa) A fordítás rettenetes, de az eredeti is nagyon
gyenge. M ennyi erőltetett „franciaság“ , ólmos szellemesség, történel
mi, mitológiai, művészettörténeti botlás! Igazán nem hittem volna
Ducsityról, hogy ennyire önhitt, mert csak önhittséggel lehet ennyi
selejtes és hibás dolgot kiadni.
N a g y szeretettel köszönti hűséges barátja
Szenteleky K orn él
Szt. Szivac, 1933. február 15.
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KENDE FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Ferencem,
Szirmai nekem egyik leveledből idézett, amelyben arról értesítetted
őt, hogy novelláskötete semmi körülmények között sem kerülhet
kiadásra. Itt nem volt szó a Kalangya Könyvtárról, de joggal föltéte
leztem, hogy a K. K.-ban való megjelenésről fo lyik a vita, hiszen a

nagy prospektusban, amelyet T e állítottál össze, Szirmai kötete a
Kalangya K önyvtár beígért könyvei között szerepel. N em vagyok
hirtelen ítélkező ember, ellenkezőleg nehézkes vagyok ítéleteimben
és elhatározásaimban, de ebben az esetben nem gondolhattam a fé l
reértés lehetőségére, mert biztosra vettem , hogy T e a prospektusban
is< hirdetett Szirmai kötetet tartod kiadhatatlannak. A rra nem is gon
doltam, hogy Szirmainak ezen kívü l még a Magyar Könyvtárban is
m egjelenjen egy novelláskötete. Ú g y látszik, Szirmai is biztosra vette,
hogy T e tudsz a K. K.-ban hirdetett kötetéről s ezért élesedett ki
köztetek a helyzet.
Szirmai lehetetlen ember, nekem sokszor kellemetlen a vele való
érintkezés s ha nem lennék orvos, aki orvospszihológiai, sőt pszihiátriai szempontból kezeli a rendellenes egyéniségeket, akkor már talán
néhányszor összetűztem volna vele.
Nemcsak kóros érzékenysége
ok oz súrlódásokat, hanem mindent magára vonatkoztató téves esz
méi, melyek roppant merev, egocentrikus világot építettek fel benne.
Ennek ellenére nagyon szép dolgokat tud írni, vannak tiszta, tökéle
tes írásai, am elyeket kötelességünk összegyűjteni és a gyors feledés
től megmenteni. Erősen hiszem, hogy könyvét komolyan fo gjá k érté
kelni, talán az ő könyve fogja a legelismerőbb kritikákat kapni.
Én szívesen csinálom tovább a dolgaimat, a kritikát, a buzdí
tást, az útmutatást, a tervek és elgondolások felvázolását, ezt a
szívós, kazincziskodó szerepet, de ismétlem, nem hiúságból — mun
kám nagyobb részéről úgysem lehet tudomást szerezni — hanem
tisztán kötelességérzetből. Ez a Szirmai-ügy jó alkalom volit arra,
hogy bevalljam N ek ed : engem egy m élyebb kötelességérzet késztet
a munkára. Hiúságom nincs, ezért ne kím éld az érzékenységemet, én
neheztelés nélkül adom át a helyemet, ha azt hiszed, hogy más jo b 
ban, több elhivatottsággal csinálná a munkámat.
Végül üzleti ügyek és kérések: M óra Ferenc Aranykoporsóját
még nem fizettem ki. Kérem a számlámat. Szeretném Kassák Munkanélküliek-ét elolvasni. Légy o ly jó és rendeltesd meg számomra.
A zonkívül kérdezlek: nincs-e összeköttetésed valami francia könyvterjesztővel, m ert Soubre úr rettenetesen drága, egy 18 frankos
könyvért (portóval) 90 dinárt számít. Sajnos, sok könyvet fogyasz
tok s ezért kicsinyeskednem kell a beszerzésnél.
Igaz barátsággal é9 szeretettel ölel
Sztári Szivae, 1933 február 18-án.
K ornél

K ed ves Zoltán,
a Kalangya új számában már kevesebb a sajtóhiba, a legsúlyosabb
az én cikkembe csúszott. A z utolsóelőtti sorban ez áll: „mint maga
a kultúra“ , az eredeti pedig így szól: mint a maya (ősamerikai) kul
túra. Ez a sajtóhiba nemcsak értelemzavaró, hanem durván sértő is,
mert a vajdasági olvsóról azt állítom eszerint, hogy maga a kultúra
távoli és idegen tőle. N agyon szeretném, ha ezt a sértő sajtóhibát
valahogy és valahol (talán a Kalangya márciusi számának fedőlapján)
ki lehetne javítani.
A mellékelt kéziratok között van két jó vers, de nem tudom,
ki a szerzője. Egy csomagban kaptam hat verset (T e továbbítottad
őket) az egyik alá T ib or G y ö rg y van írva, de ez az aláírt vers más
géppel íródott, talán nem is tartozik a másik öthöz. K i ez a T ib o r
G yörgy? Ha tudod pontosan szerzőjüket, írd alá a szerző nevét és
add le a M. I.-ban.
W ellner Galsworthy-linója nagyon gyenge. A linóleum nem való
arcképek, finomabb mondanivalók számára. Félek, hogy sok szem re
hányást fogunk kapni em iatt a durva linómetszet miatt.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 február 20-án.
K orn él
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KEND E FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Ferencem,
köszönöm leveleidet és bocsáss meg, hogy nem rögtön válaszoltam
rájuk, de T e tudod, hogy mi minden áll szándékaim, elhatározásaim
útjába. D e ha kések is, a válaszadást nem mulasztottam el s ezért
teljesen érthetetlen Streliczky válasz nélkül hagyott levele. H a jó l
emlékszem, az ősszel a Jugoszláviai Magyar Könyvtárral kapcsolato
san kaptam is tőle levelet, amely azonban inkább körlevél v o lt s
m elyre a választ N ek ed adtam meg személyesen. Más levelét nem
hagytam válasz nélkül.
N agyon szívesen írok Váradynak. A z öreg úr jószándékában és
segíteni akarásában nem is kételkedem, a baj azonban ott van, h ogy
a végrehajtó hatalom J
kezében van. D e talán sikerül J
rossz
indulatú tespedtségét, naiv gánesvetéseit szelíden leszerelni.
Havas cikke — személyemmel foglalkozó részét kivéve — nekem
is tetszik, örülök, ha ezzel hasznára lehetünk a nagy akciónak. A

beharangozás, az állandó ötletes reklámozás azonban a napisajtó
feladata. Csuka Zoltán megígérte, hogy egy krónikát ír a M. I.-ba
az ügy jelentőségéről. Gejza bácsi és Szigethy könyvével okvetlenül
fogunk foglalkozni a M. I.-ban és a Kalangyában.. Gondom lesz rá,
hogy értékes, lelkes kritikákat kapjon ez a két könyv, amely jobban
érdemli meg a dicséretet, mint Ducsity könyve. Épen ma kaptam
különben Mladen Leszkováctól levelet, amely majdnem kizárólag
Ducsitytyal és könyvével foglalkozik. Szinte hihetetlennek látszó
anekdotákat beszél el D. önteltségéről, műveletlenségéről és rettene
tes parvenü modorú hazudozásairól. Ha tudnál szerbül, elküldeném
ezt az élvezetes levelet, de nem szeretnék indiszkrét lenni s nem
tudom, hogy fordítódban megbízhaitom-e?
V id o r cikke fáradt, langyos ostobaság. Kár beszélni róla. Persze
ha valami érdemeset adna, szívesen veszem, engem sohasem befo
lyásolnak előítéletek. Elbeszélő modora különben elég folyamatos,
de félek, hogy nem tudja megfogni a témát, saisir la pensée — ahogy
a franciák mondják. A bibliográfia, illetve írói szociográfia ügyében
tökéletes, igazságod van, így mindenesetre hiányosan, nehézkesen
m egy az adatgyűjtés. N em akartam a Literáriát terhelni ezzel a
munkával és költséggel, de ha T e o ly szíves leszel és vállalod a kar
totékok kezelését, akkor egy-két hét múlva elküldöm a körlevelet és
az írók hiánytalan (ha ugyan ez lehetséges!) névsorát. A d d ig még
várunk, talán mégis kapok egy-két választ.
Börcsök regényét már munkába vettem. Lassan haladok, de
kedvvel dolgozom, mert azt hiszem, ez lesz az első könyv, amely
igazi vajdasági, igazi mai témát fog adni s ezenfelül irodalmi értéke
is lesz. A z t hiszem, Magyarországon nagy sikert fog aratni A Bánát
címet én se találom jónak, de az ördögszekér sokkal rosszabb, attól
eltekintve, hogy Makkainak már van egy ilyen nevű regénye Bá
thory Annáról. Börcsök regényében egy magyar lány és egy szerb
fiú szerelméről van szó, akik nem lehetnek egymásé. Eleinte a fo r
radalom kavargása, a magasra szökő nacionalizmus áll közéjük, ké
sőbb pedig — ez kitűnő, tapintatos megoldás — a fiú súlyos tüdő
baja. A magam részéről az Örök fal, vagy A végtelen fai címeket
ajánlanám. A d a N eg ri egyik gyönyörű verse jár eszembe (II muro),
amelyben egy fal húzódik a két szerelmes közé, egy végtelen fal,
melyen nincs rés, nincs ajtó, de a falon túl áthailatszik a lépés, a
sóhaj, a hívás. A vers oly gyönyörű, hogy jeligének szeretném fe l
használni, csakhogy A d a N eg ri azt írja, in me non v ’ha fibra che
non sia stanca. Szóval nem egészen födi Börcsök elgondolását. Ezért
csak egy részletet tehetne idézni erről a végtelen falról. A regény
hez mindenesetre mellékelem a verset, amelyet már le is ford ítot
tam s T e döntsél, mi jö jjö n : az olasz vagy a magyar szöveg, az
egész vagy csak egy részlet.
Czakó kritikája mindenesetre lehetetlen helyre került. Inkább
W ellner tehetetlen linóleummetszetét kellett volna kihagyni, ami bi
zony elcsúfította ezit a számot. A Kalangya fedőlapját különben ál

landóan kiadói célokra kellene felhasználni: külföldi könyvkritikákat
hozni, ia következő köteteket beharangozni, sőt a vastagbetűs hirde
tések ellen sincs semmi kifogásom.
Jó fürdőzést kívánok és az iszappakolások között gondolj a re
gényeimre !
A régi szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. február 24.
K ornél
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HERCZEG JÁ N O S N A K , ZO M BO R
N agyon kedves uram,
a gyors válasz sok gátló, nyűgös körülményeim m ellett a gyors közlés
szükségességét jelenti. Sietve, lelkesen akarom közölni önnel, hogy a
„K ekez Tuna házassága“ kiváló írás. Kétségtelenül ez eddig az ö n
legerősebb, legjobb írása. Igazság, mélység, drámai feszültség, élet
és levegő! N agyon tetszik.
Roppant sokat várok ettől a K ekez Tunától. N agyon szép lenne,
ha Kekez Tuna életét ilyen novellisztikusan (10— 12 novellában) dol
gozná fel, am ely okvetlenül megjelenne még ebben az évben a K a 
langya Könyvtárban. íg y tulajdonképpen regényt írna anélkül, hogy
a regény szerkezete és kom pozíciója írásmodorát feszélyezné. Kérem,
kísérelje meg valóra váltani ezt a tervét. Egy ilyen könyvre, amelynek
nyugodtan „regén y“ címet lehetne adni, mindenesetre többen fognak
felfigyelni, mint egy novelláskötetre, ¡azonkívül írói tehetsége is egy
ségesebben, megkapóbban (kevesebb töréssel vagy szaggatottsággal)
mutatkozhat be.
A z antológiából ki szeretnék gyomlálni minden színtelenséget és
középszerűséget. N agyon köszönöm Önnek, hogy nagyszerű írásával
segítségemre jött. Bárcsak a többiek is hasonló írásokat küldenének.
Másik írása is tetszett, a Kalangyába soroztam. Remélem a kö
vetkező szám jobb lesz.
Simon A n d o r lapjára kívácsi vagyok. Ha kapna belőle egy-két
számot, juttassa el hozzám. Ismeri Kassák új regényét, a Munkanél
külieket? H a megkapom, önnek is elküldöm, talán írna róla a Kalan
gyába.
Szeretettel köszönti

Drága Ferencem,
itt küldöm V ilt előszavát, amely minden tekintetben gyenge. Szinte
■szégyellem, annyit kellett javítanom, átírnom, de még így is bennehagytam egy csomó magyartalanságot és stílushiibát. Végül félek,
hogy V ilt megsértődik ezért a nagy átgyúrásért. Mindenesetre meg
kell kérdezned, ha az előszót ismét kiszedik, vállalja-e továbbra is
annak szerzőségét. Merít igazán nem szeretném ha emiatt valami fél
reértés vagy ellenszenv furakodna közénk.
Bántott, hogy olyan sokáig magyaráztad leveledben, hogy a
N ap ló szerepét a jugoszláviai magyar irodalom történetében nem
szabad letagadni. Mintha én valaha is letagadtam volna! Ú gy lát
szik nagyon nem ismersz engem, ha azt hiszed, hogy én olcsó és
alacsony indulatok kedvéért elfordulok az igazságtól, a tárgyilagos
ságtól. Én Fenyvest se gyűlölöm, csupán gonosz és aljas embernek
tartom, akivel nem akarok érintkezni. D e ez a vélem ényem és óha
jom semmilyen irányban se befolyásol, ha Fenyves egy jó könyvet ima,
én lennék az első, aki őszintén megdicsérné, értékmegállapításom
ban nyoma sem lenne annak az ellenérzésnek, m ely tagadhatatlanul
fennáll. Jóformán egyebet se csináltam egész életemben, mint az
igazságot kerestem. N éha talán sután, de mindig hitesen és őszintén.
M ost is egész munkásságomat kisebbségi magyarságunk szolgálatába
állítottam, mert itt keresni kell és ki kell építeni az igazságot, hogy
szemíbeszállihassunk az igazságtalansággal. N em vagyok a nagy szen
vedélyek embere, egészségi állapotom is eltávolít a mindennap főm
toskodó, elvakult harcaitól, ezért ne gondold, hogy a szenvedélyek
engem piszkos örvények és szélsőségek felé sodorhatnak. Szeretném,
ha megbíznál bennem ebben a tekintetben, mert bizalmatlanságod,
vagy tájékozatlanságod — mit tagadjam? — kissé rosszul esik.
Szeretettel ölel
Kornél
Sztári Szivac, 1933. február 26-án.
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
roppantul fájlalom, hogy nem lehetek ott az első Kalangya esten, de
állapotom olyan nyomorúságos, hogy gondolni se merek az útra. K e d 
ves és megható, hogy verseimet is programba vettétek. N em isme
rem Szab óné képességeit, de ha van némi dramatizáló tehetsége, ak*

kor szeretném, ha a mellékelt „Fülemet rányomom a földre“ c. versemet szavalná. A zonkívül a Kévében megjelent Egy pillanat-ot, eset
leg a Kalangyában m egjelent ákácos verset. A m i egyéniségének, viszszaadó képességének legjobban megfelel.
Czirákynak egyik novelláját „M eggyónt a Kerekes Gábor“ , m e
lyet egyébként a Kalangya esten szándékozik felolvasni, a Kalan
gyába soroztam. Légy o ly jó, küldd most vissza ezt a novellát, mert
Cziráky az antológia számára szeretné fenntartani.
Bruck-Bérczy regényét még nem láttam, de okvetlenül írni kel
lene róla. H a T e már megkaptad, küldd el nekem. A Helikonokat na
gyon köszönöm, alkalomadtán visszaszármaztatom őket. Magyar
írást novem ber óta nem kaptam. Megszűnt volna?
Köszönöm a Berényi ügy elintézését.
Szeretettel ölel és gondol Rád
Sztári Szivac, 1933 február 27
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K E N D E F E R E N C N E K , Ú J V ID É K
Drága Ferenc,
nagyon köszönöm leveledet. Röstellem, hogy panaszkodásom ennyire
felkavarta belső nyugalmadat és olyan vallomásra késztetett, am ely
talán mindkettőnknek egyform án kínos. Én csak azért panaszoltam
el rossz érzésemet, hogy m eggyőzzelek a feltételezett eshetőségek
lehetetlenségéről. Ha T e minden figyelm eztetés nélkül küldöd el V ilt
előszavát, akkor is beírom a Bácsmegyei N apló nevét, avagy az egész
történelmi visszapillantást kihagyom. ( .................... )
N agyon sajnálom, hogy vasárnap este nem lehetek közietek. N e 
kem fáj legjobban, hogy örök árvaságra vagyok Ítélve, de ezt akarat
tal m egváltoztatni nem lehet. Semmi értelme se lenne nyavalyás tes
temet odavonszolni, olcsó részvéteket és szánalmat elkönyvelni s az
után itthon jó pár napig vagy hétig sínylenr a kirándulást. Egy lá
zas, hápogós, kínzó köhögésektől görnyedő ember nem való társa
ságba, még kevésbé a felolvasó asztal mellé.
A Börcsök regényt egy héten belül okvetlenül befejezem . A z t hi
szem, meg leszel elégedve vele. A már átdolgozott részt holnap kül
döm. Eredetileg 70 gépírásos oldalból áll a regény, amelyből 45-öt
küldök most. A végét -alaposan át kell dolgoznom. Talán nem vagyok
Bőrösökkel szemben szerénytelen, ha munkámért 500 dinárt számítok
s így neki csak 1500 dinárt hagyok.
Remélem, hogy az antológiával is elkészülök az előírt terminu
sokra.
Szeretném, ha a Börcsök regényt levegősebben szednék (m inden

fejezet külön oldalon kezdődne, stb.) s akkor számításom szerint 9
és fél— 10 ívet tenne ki a regény. U gyan Börcsöknek van néhány na
gyon szép és erős novellája, mégsem tartanám helyesnek a regény
hangulatát egy (m ert legfeljebb csak egy rövid novelláról lehet szó!)
más levegőjű írással megzavarni.
Lélekben mindig veletek vagyok, különösen vasárnap este nem
távozom el mellőletek.
ö le l és szeret
Sztári Szivac, 1933. március 2.
K ornél
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K E N D E F E R E N C N E K , Ú J V ID É K
Gosp. Kende Fra njo, upravniik Liierarie
N ö v i Sad
Hotel Park, A rtesko kupaitilo
( A levelezőlap eredeti szerb címzésének m agyar fordítása:
Kende Ferenc úrnak, a Literaria igazgatója, Ú jvidék, Park-szálló,
A rtézi fürdő.)
Drága Ferencem,
ma G ejza bácsi regényének kefelenyom atát és eredetijét küldte el
a nyomda. N em tudom, m iért? Korrektúra, átdolgozás miatt? Jelen
leg fülig vagyok a munkában, a Börcsök regény legnehezebb oldalait
kell átgyúrnom, egy halom kézirat vár átolvasásra, a válasz nélkül
hagyott levelek is tornyosulnak — abból a néhány lázas órából, ame
lyet délután az ágyban töltök s amelyet az irodalomnak szentelhetek,
nem telik minderre. Ezért egyelőre nem vállalhatom a Fejnélküli em
ber korrektúráját va gy pláne át javítását Esetleg 8— 10 nap múlva,
ha nem olyan sürgős. Mindenesetre várom további értesítésedet.
Szeretettel ölel
Szitán Szivac, 1933. március 4-én
K ornél

K E N D E F E R E N C N E K , Ú J V ID É K
Gosp. Kende Franjo, upravnik Literarie
N ö v i Sad
Hotel Park, A rtesko kupatilo
( A levelezőlap eredeti szerb címzésének magyar fordítása:
Kende Ferenc úrnak, a Literária igazgatója, Ú jvidék, Park-szálló.
A rtézi fürdő.)
Drága Ferencem,
tegnapi*' lapomra ma már választ is kaptam. A helyzetet nem látom
olyan tragikusnak. G. bácsi nem stílusművész — ahogy azt az előszó
állította! — N a g y nyelvtudása, magyarázó, tanári modora ki-kiütközik írásán, de azért goromba, nyelvsértő hibákra nem igen emlék
szem. Én legjobb megoldásnak azt gondolnám, ha a kefelenyom atot
elküldenéd Pestre G. bácsinak és megírnád, hogy a mai nyelvtisztító
lázban, főleg pedig a pesti kritika miatt szeretnéd, 'ha a korrektúrát
egy nyelvészbarátja is átnézné. (Tudtom m al nagyon sok barátja van
az öregnek Pesten) hogy magyarosság szempontjából se lehessen k i
vetnivalót találni. G. bácsi' ráér, a kérést hamarosan teljesíteni fogja.
Én senkit sem tudnék, aki lelkiismeretesen átjavítaná ia regényt, ma
gam pedig egyelőre nem vállalhatom. G ejza bácsi címe: Dr. F. G .
Bpest, I, Attila-körut 14. Dr. Annau Ernő címén.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933, március 5-én
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Kedves barátom,
úgy gondolom, hogy ennek az antológiának csak akkor lehet létjo g o 
sultsága, ha minden színtelenséget és középszerűséget száműzni tu
dok belőle. Ezért nagyon szép és erős írást kérek és várok T ő led az
antológia számára.
Egyúttal légy o ly jó és értesíts arról, m ilyen stádiumban van a
regényed? Megkaphatom-e hamarosan a kéziratát?
Szíves válaszodat kéri és barátsággal köszönt
Sztári Szivac, 1933 március 5-én
Szenteleky K orn él
Fenti levél a 1933. február 6-i körlevél hátlapjára íródott.

A Kristály Istvánnak szóló 1933. március 5-i levél az alanti körle
vél hátlapjára- íródott.
Igen tisztelt Uram!
A Jugoszláviai Magyar K önyvtár szerkesztősége engem bízott
meg, hogy e g y antológiát állítsak össze a délszlávországi magyar el
beszélők novelláiból. Ezért a következő kéréssel fordulok ön h öz:
Olyan novellát kérek ö n tő l az antológia számára, mely az ö n
novella/írói munkásságát méltóan reprezentálja s m ely irodalmi tekin
tetben is kom oly, értékes alkotás. A novella tárgyát ö n szabadon
választhatja, ha azonban olyan jó novellája lenne, amely helyi prob
lémákkal foglalkozik, m elyben a bácska-bánáti levegő remeg, akkor
inkább azt küldje el nekem, mint egy idegen, ismeretlen körn yezet
ben lejátszódó, általános problémákkal foglalkozó írást. Term észe
tes, hogy a művészi értéket, az írás erejét többre becsülöm az eről
tetett, gyenge írásba ágyazott helyi színeknél, de annak örülnék leg
jobban, ha az esprit local. a genius loci egyesülhetne az erős, életes
művészettel. M ivel azonban a dolog sürgős, arra kérem önt, hogy
ha nehezen tudna dönteni, inkább két-három írást küldjön és a vá
lasztást bízza rám. Ezzel valami egységes lelket is vihetnénk a kö
tetbe, másrészt kikerülném azt, h ogy az újabb kéziratkéréssel id ő t
veszítsek.
Lehetőleg meg nem jelent novellát kérek. Semmiesetre sem hasz
nálhatom azt a novellát, ami már a Kalangyában megjelent.
A novella terjedelm e 18 nyom tatott oldalnál ne legyen több*
mert sajnos csak 10 ív áll rendelkezésemre.
A z elfogadott novellákért rendes tiszteletdíj jár.
A kötet végére tervezett kis táblázat részére még a következő
adatokat kérem : 1. Születési év; 2. Születési hely; 3. M ilyen könyvei
jelentek meg eddig?; 4. M ilyen lapokban fe jt ki szépirodalmi mun
kásságot?
A z antológia A B C sorrendben szólaltatja meg az írókat, ezért
kérem azokat az írótársaimat, akik az A B C első betűivel írják veze
téknevüket, küldjék el mielőbb, sürgősen kézirataikat, legkésőbb
máre. 25-ig.
Remélem, hogy írótársaim m egértő segítőtársaim lesznek az an
tológia összeállításában, hogy minél méltóbban, tökéletesebben, erő
teljesebben mutassuk be elbeszélő művészetünket a hazai és külföldi
közönségnek.
Kartársi és baráti szeretettel
1933. február 6-án.
SZEN TELEK Y KO RNÉL
(Polgári cím em: Dr. Stankovic K., Starj Sivac)

Kedves Zoltán,
végtelenül sajnálom, hogy vasárnap este nem lehettem közietek.
Legalább egy m ikrofon közvetítette volna az estét. Ilyen alkalmak
kor kissé fájdalmasabban érzem árvaságom, kényszerű lemaradásom.
A Kalangya e havi számába okvetlenül, vezetőhelyen hozzad
Havas K ároly cikkét. A zonkívül Sziráky versét és Tam ás Lajos gon
dolatait szeretném e számban látni. A többi vers és láthatár beosz
tását Rád bízom.
G ergely Borcsa és H einz Vilm os régebbi írásaikat reklamálták,
melyeket a M. I. számára már elfogadtam. Légy szíves, nézz utána,
talán nem vesztek el.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 március 7
K ornél
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KE N D E FERENCNEK, S ZA B A D K A
Kedves Ferencem,
nagyon megörültem levelednek, amelyben a Kalangya estről beszá
molsz. A z eredmény igazán nagyszerű. Roppant kiváncsi vagyok elő
adásodra, m ely ennyire fel tudja rázni a közönséget makacs közönyé
ből. A becskerekieket igazán nem értem, nem hittem volna, hogy Váradyt is ilyen kicsinyes féltékenykedő szempontok vezetik. L evelem 
nek úgy látszik nem sóik hatása volt. J . . . intrikáit, rosszindulatú
gáncsvetéseit megértem, m ert végül is az ő szégyene a M K E sivár
passzivitása. Bánthatja őt, hogy azt, amiről ő évek óta beszél, T e
hónapok alatt megvalósítod, hogy végeredményben ő az üres, kény
szeredett évvégi jelentéseken kívül semmit sem csinált. D e ha J .. nak természetes magyarázatot tudunk is adni, V á ra d y önállótlansága
és elvakuiltsága érthetetlen. Én más embernek ismertem Váradyt.
A fej nélküli embert már visszaküldtem a nyomdának.
M ost pedig külön felszólítom Kende Ferenc író urat, hogy küld
jön valami szép, erős írást az antológia számára. N em Péter novellát
kérnék — hiszen arra külön kötet van fenntartva — hanem valami
más ízű dolgot. Nagyszerű lenne például, ha a magyar urakkal tö r
tént viharos tanácskozásból merítenél élményeket és benyomásokat,
vagy a mécsgyujtogató, lelkiismeret ébresztő utazások hangulatát rög

zítenéd meg. Ezekben az írásokban aztán igazán saveur loeaile is
lenne.
Radot ölelem, pár napi türelmét kérem.
Téged nagyon szeret
igaz barátod
Sztári Szivac, 1933. március 8-án
Kornél
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HERCEG J Á N O S N A K , ZO M BO R
N agyon kedves uram,
nagyon kérem, folytassa a Kekez-ciklusit, hogy egy igazán erős és ér
tékes kötete legyen a Kalangya könyvtárnak. Tudom, hogy önnek is
tiszta megelégedést hoz ez a munka, ha megteremti, útjára engedi ezt
a kemény és melegizmú alakot. N em hiszem, hogy a nyelvtanulás
zavarná a munkában. Engem legalább sohasem zavart az ilyesmi, el
lenkezőleg: pontosan beosztott idő alatt talán szebb és nagyobb tel
jesít mény eket tudtam felmutatni, mint a program nélküli, ráérős na
pokban. Ismételten kérem tehát: ne hagyja abba a teremtés munkáját.
N agyon szép lenne, ha Zomiborban is sikerülne Kalangya-estet
rendezni, de nem igen hiszem, hogy ezt a rendőrség 'engedélyezné.
Program tervezetét mindenképen helyeslem, egyedül engemet hagyjon
ki a műsorból. Ilyen nyavalyásán nem való vagyok emberek közé,
még kevésbé felolvasó asztal mellé. Egyébként is irtózom a szána
lomtól, az olcsó részvéttől, amiben bőven lenne részem. Különben
sem vagyok jó előadó s így hiányomat, távolmaradásomat nem kell
bánni.
Azonban nem tudom elképzelni ezt az estet egy K ekez Tuna
novella nélkül. Ennek óriási hatása lenne, hiszen ebben igazi zombori levegő lélegzik. Ha ö n vonakodik a szerepléstől, akkor talán
egy jó előadó olvashatná fel a novellát, amelyet okvetlenül a mű
sorba kell iktatni.
Szeretettel köszönti
Sztári Szivae, 1933 március 10-én

Szenteleky
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KE N D E FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Ferencem,
megkaptam a pénzt, nagyon köszönöm, bár zavarban vagyok, ha
arra gondolok, h ogy a tiszteletdíj felét én kapom. M égis csak Börcsök írta ezt a regényt és az én csiszoló, javítgató munkám, bár
mennyire nélkülözhetetlen is volt, m égis csak másodrendű jelentő-

ségű. Hozzájárul ehhez az a tudat is, hogy Börcsök nagyon szerény
körülmények között él, szegény szülei mellett (apja nyugdíjas vasutas), aki talán jobban rá lenne szorulva a pénzre, mint én. A z á t
dolgozással egyébként teljesen elkészültem. Hiszem, hogy N ek ed tet
szeni fog a regény, a megoldás és a kicsiszolt formanyelv. Bárcsak
több ilyen igazi vajdasági regényünk lenne! „ A végtelen falnak“
nagy sikere lesz, ezt nem nehéz előre megjósolni.
Szigethy könyve kedves, langyos, zsongító írás. V égre egy jugo
szláviai magyar könyv, amelynek magyarsága ellen nem lehet k ifo 
gást emelni. Kissé sok alakot elevenít fel abból a régi, elsüppedt
világból, a kontúrok szétkenődnek, legfeljebb szelid adomák moso
lyognak vissza a kedves, nyájas, lágy színű pasztellről. Nagyon] szíve
sen írok erről a könyvről ia Kalangyában. Erről a számról már lekés
tem, de az áprilisiban okvetlenül megjelenik a Szigethy kritika.
Engem a Péter novellák sajátos izükkel és belső életerejükkel
kaptak meg. Egy fáradt, spleen-.es, kóborló alak, aki könnyed vállrántással halad el kispolgári célok és tradíciók mellett, aki szenved
a múlttól és céltalanul keres kiutat, kiteljesülést. N incs hasonlóság
Duhamel regényalakjával, M. Salavin-nel, Péter sokkal szabadabb,
könnyebb és keserűbb, de ahogy helyet kér magának az életben, ahogy
megeleveníti magában a problémákat, ez már salavin-es valami: egy
igazi lélek élete a könyvben. Eddig mindössze három Péter novellát
olvastam, de nem hiszem, hogy megállapításom hibás vagy hézagos
lenne.
Tegnap kaptam az első visszautasítást az antológiára felszólító
körlevélre. Itt mellékelem Laták visszautasító levelét. Merev, elva
kult felfogását nem lehet megváltoztatnunk, nélküle is megleszünk,
noha tehetsége vitán felül áll.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. március 13-án.
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Drága barátom,
már napok, mondhatni hetek óta készülök írni N eked, de a Börcsök
regény átgyúrása minden szabad időmet igénybe vette. Sietni kellett
vele s nekem alig állt naponta pár óra rendelkezésemre az is az ágy
ban, lázasan. D e tegnap végre elkészültem vele s így ma mindenké
pen írtam volna Neked, ha nem is kaptam volna neheztelő levelet
Tőled. A regény tetszik nekem, azt hiszem sok erő és szépség van
benne, az igazi bánáti levegőről nem is szólva. Szeretném, ha T e írnál
róla a Kalangyába persze nem rideg Sachiichkeit-tal, hanem némi
lírával és melegséggel.

„Sorsválasztás“ című írásod annyira tetszett, hogy az antológia
számára gondoltam félretenni. D e ha jobbat és terjedelm esebbet kap
hatnék az antológia részére, iákkor a Sors választást a Kalangyába so
rozom. A z antológia két kötetből fo g állni, a második kötetet április
vége felé zárom le, addig talán kaphatok valami kiváló dolgot Tőled.
Szeretettel ölel és megértésedet meg türelmedet kéri
Sztári Szivac, 1933 március 13-án
Kornél
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D R. B A T T A P É T E R N E K , M A G Y A R K Á N I Z S A
Postabélyegző: ST, I. N . Sí V Á C 18. III. 1933-9.
Gosp. D r. Batta Petar advokat
Stara Kanjiza
N agyon kedves uram,
roppantul megörültem a gyűjtött nótáknak, a kilenc közül minden
esetre lesz néhány eredeti is, amit m ajd a magyarországi folkloristák
fognak eldönteni, nálunk sajnos senki sincs, aki a dologgal tudomá
nyosan vagy akárcsak módszeresen foglalkozna.
A nótákat a Kalangyában szeretném közzétenni s ezért okvetle
nül szükséges lenne azoknak a kottáit is mellékelni. Babyka küldött
kottáit nem lehet felhasználni klisirozásra, erre rendes kótapapírosra
írott vastag hangjegyek alkalmasak. Legjobb lenne tussal írni a hang
jegyeiket. N agyon fontos még 1. m egjelölni a tempót; 2. az ütemet;
3. dinamikai jeleket is kiírni. Szöveget ne tessék a kóták alá írni, cím
sem kell az egyes dalok fölé csak a szám.
Babykát avagy a kótaírót figyelm eztetni szeretném arra, hogy az
igazi népi daloknál roppantul gyakran változik nemcsak ia tempó,
hanem az ütem is. Valószínűtlen például a 9. számú dal állandó há
romnegyedes üteme. A magyar népdal egyébként sem szereti a
háromnegyedes ütemformát. Sok folklorisztikus érték veszhet el a
m erev ütemben, vagy helytelen pontozásban.
Szeretném, ha a kóták mielőbb, de legkésőbb április elejéig elké
szülnének, hogy a cikket az áprilisi számban közölhessük.
Szeretettel köszönti
mindenkor hive és társa
Sztári Szivac, 1933, márc. 16-án

Szenteleky

Postabélyegző: ST. I. N . Sí V Á C , 17. III. 1933.
Gosp. Benc Boldizar knjizevnik
Backo-gcaditfe
Kedves uram,
novelláját megkaptam, de őszintén szólva nem ezt vártam. M ié rt
ennyi borzalmas fekete színt egymásrahalmozni, mint valami rémdrámában? A z t hittem, hogy a végén a esőstől szakadó átkok ha
tását tükrözi vissza Bartha János lelkész — de az egymásra licitáló
borzalmas csapások egyszerűen lezárulnak. A z élet nem lehet ilyen,
az emberről pedig nem kapunk lelki rajzot. N agyon várom tehát
másik írását, mert ezt nem használhatom az antológiában, ahonnan
minden színtelenséget, erőtlenséget és középszerűséget ki szeretnék
gyomlálni.
őszinte tiszteletét küldi kéziratát várva
Sztári Szivac, 1933 március 16-án
Szenteleky
382
R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Imrém,
elsősorban is novellát kérek T ő led az antológia számára. Szép, erős
írást és — ne haragudj, ha ezt külön hangsúlyozom — némi hazai
levegőt. Tudom, hogy T e sohasem voltál ia helyi színek kedvelője,
mégis kérlek, hogy legalább a háttérben legyen kis Bácska, valami
idevaló, földünket jellem ző esprit locale. Ennek az antológiának csak
akkor van létjogosultsága, ha csakugyan ennek a földnek szagát v i
seli magán, ha igazi „neue Sachlichkeit“ -ot ad, ha bizonyos Okkal és
értelemmel áll az elbeszélők előtt a „vajdasági“ jelző. H a már egysé
ges világszem léletet nem is kívánhatunk, legalább a közös levegő, a
közös táj nyomát találjuk meg az írásokban. Tagadhatatlan, hogy
minden gyűjteményes kiadás annál erősebb, érdekesebb és hatáso
sabb, minél egységesebb színben, érzésben, elgondolásban. Kell tehát,
hogy valami azonosságot, valami egységet adjunk ebben az antológiá
ban.
Verbászra sajnos nem mehetek, ugyan megígértem részvételemet,,
de állapotom még ezt a 25 kilométeres kirándulást sem engedélyezi.
Hallom, hogy Szirmait — akit kellemetlen modora m iatt senki sem

kedvel — kihagyták a programból. N em tudom, kitől függ a műsor
összeállítása, de ezen változtatni ¡kellene. Szirmai mégis csak nagy
érték nagy szegénységünkben, ha mindjárt kellemetlen ember is.
A T e jó barátod Schuch Gyula gyógyszerész, ¡aki már nagyban vár.
Ha én nem megyek, legalább ne mondj le T e is, (tudod, hogy az
idegeneknek mindig és mindenütt nagyobb vonzerejük van.
Szívesen állok rendelkezésedre az illető szerb fordító értékelésé
ben. Ugyan nem vagyok a szerb nyelv tudója és művészi művelője,
mégis hiszem, hogy nagyjában meg tudom Ítélni a fordító értékeit,
különösen, ha az eredetivel is összevethetem a fordítást.
A z antológia számára már néhány szép írás futott be, különösen
tetszenek A ran yady G yörgy és Herceg János kemény, erős novellái.
G ovorkovich persze közölhetetlen.
A mellékelt ismertetést add át Kendének, akinek szintén hama
rosan írok. M i van a V ilt-féle előszóval?
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 március 17
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
ma kaptam meg a márciusi Kalangyát és sietek elküldeni észrevéte
leimet. Súlyos kifogásom van Havas cikkének a szedése ellen. A
napilapokban így szokták szedni a szenzációs riportokat, a borzal
mas rablógyilkosságokat, de irodalmi szemlében még nem láttam
ilyen szedést. N agyon kérlek, hogy ilyesmi többé ne forduljon elő. A
cikk után teljesen érthetetlen az a kurzívval szedett technokrácia
(ismertetés. A k i rendesen olvas napilapot, az okvetlenül tud ennyit a
technokráciáról, de ha nem is tudna, a Kalangya nem versenyezhet
a napilapok hírszolgálatával, egy irodalmi szemlének ne legyenek
zsurnalisztikái törekvései. Természetesen szívesen veszem, ha valaki
cikket ír a technokráciáról — Gyöngyösinek éppen erről szól a cikke,
amelyet az áprilisi számba szántam — azt nagyon szívesen leközlöm,
de ilyen nyúlfarknyi ismertetések komolytalanok és értelmetlenek. A z t
se értem, miért kellett a kisebbségi kultúra rovatában Tamás cikke
után két jelentéktelen és súlytalan hírt leközölni. Én ezt a rovatot
nem hírrovatnak gondoltam. M ert ugyanilyen jogon még 20— 25 ilyen
szürke hírt lehetne összegyűjteni. Sokkal több joggal lehetne a meg
jelent kisebbségi könyvekről hírt közölni, mint a meg nem jelen
tekről, ha a Kalangyából inform atív lapot akarunk csinálni. D e véle
ményem szerint ezeknek a zsurnalisztikái kilengéseknek egy iro
dalmi folyóiratban -nem lehet helyük. A Nyugatnak hírei a reklám mellékleten vannak, a Rivista d’Italiának hírei a fedőlapon (ahogy
az a Kalangyánál is eddig szokásban volt), ugyanígy a nagy német

irodalmi revüknél, az Annales-nál, vagy a Monde-náL N em látom a
szükségességét annak, hogy mi ép ezen a téren újítók legyünk és
kom oly értékmegállapítások, cikkek, versek, regények közé innenonnanokat, fedőlap híreket csúsztassunk.
A fejnélküLi ember előszó a fférja Kende ügye. ő csinálta, talán
tapintatosan el is intézi.
N agyon szeretnélek már látni, de nagyon félek, hogy épen it tlé 
tedkor alkalmatlan leszek a beszélgetésre. Bosszant és szomorít, hogy
a legszívósabb akarattal sem 'tudom leküzdeni a láz, a köhögés bénító
és egyre hatalmasodó kellemetlenségeit. D e lehet, hogy a viszontlátás
öröme is le fo jtja ezeket a gátló tüneteket. Szóval, ha nem sajnálod a
vasárnapod, úgy gyere.
N agy szeretettel ölel
Sztári Szivae, 1933. március 17-én
Kornél
G eiza bácsinak okvetlenül írj az utinapló miatt
és akkor megkérdezheted, hová küldjed
honoráriumát.
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K E N D E F E R E iN C N E K , S Z A B A D K A
Drága Ferencem,
holnap talán kijön Csuka és akkor meg fogom kérni, magyarázza
meg Viltnek, hogy T e azért küldited el nekem az előszót, hogy iro
dalomtörténeti szempontból nézzem át, mert az itt lefolyt irodalmi
mozgalmakat mégis csak én ismerem a legpontosabban. Én rövidre
fogott visszapillantásomban egy hajszálnyira sem tértem el a törté
nelmi igazságtól és tárgyilagosságtól, ezt Viltnek is el kell ismernie.
Sajnos, nem fordulhatok közvetlenül hozzá, mert én nem kértem elő
szót tőle és mert nem tőle kaptam a megbízást az útjavításra. D e
azért ha Csuka kijön, szájába rágom a Viltnek mondandókat.
A Börcsök regényt elküldtem Komlósnak. A novellák itt vannak,
ha valóban szükség lesz rájuk, a tizedik ív kitöltésére rögtön küldhetem őket.
Könyvtáramban megtaláltam Pap Dánielnek azt a kötetét, am ely
re Szigethy hivatkozik. „Tündérlak Magyarhonban“ . A cím alá azt is
odaírta: vidám bácskai történetek. Hát én izgatottan kerestem a
Bácskát, a bácskai levegőt, de (annak még nyomát sem találtam. Olyan
topográfiai tévedések vannak benne, hogy az ember elszédül. Például
Zsárkovác egy Zom bor m elletti szálláscsoport talán 15 házzal, a
könyvben mint hatalmas község szerepel, jegyzővel, bíróvial, ifinán-

cokkal, katonákkal. A m egyeszékhelyről árnyas út vezet Pap Dániel
szerint a Dunára, ahová a m egye tisztviselői pecálni járnak. Pedig
Zom bortól 20 kilométernyire fekszik a Duna. A z egész könyvben
nem találod ezeket a szavakat: szerb, sváb, bunyevác. A z t hiszem,
ennyi elég az esprit looale jellemzésére. A z alakok üres papírosfigu
rák, humora pedig a Honderű és Hölgyfutár szalonhumora. Ez a
könyv ma, különösen a mi viszonyaink között teljesen értéktelen.
Kis József, az őrtű z szerkesztője cserepéldánykép kéri a Kalan
gyát. Én meg is ígértem neki, ezért légy oly jó, indíttasd meg címére
(Subotica IIJ. Banatska ul. 21.) a Kalangyát cserepóldányképen.
N ovelládra nagyon kíváncsi vágyóik!
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. március 18.
K ornél
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SCHUCH G Y U L Á N A K , U JVERBASZ
Gosp. Schuch Julius apotekar
N ö v i Vrbas
Drága Gyuszikám,
nagy fájdalommal le kell mondanom verbászi szereplésemet. Egész
ségi állapotom még azt se engedi meg, hogy autóval lemenjek és
előadás után mindjárt visszatérjek. H idd el, hogy nagyon fáj nekem
ez a távolmaradás, a kikapcsolódás az eleven, lüktető életből, de nem
tehetek máskép, egy ilyen lázas, nyavalyás ember nem való már tár
saságba, de különösen nem a felolvasó asztal mellé.
A z t hiszem a műsor egész jól meglesz nélkülem az újvidéki fősze
replőkkel, a sikerben nem kételkedem. Azonban szeretném, ha Szir
mait is meghívnátok szereplésre, noha ő kellemetlen modorú ember,
mint előadó se elsőrangú, mégis irodalmunknak kom oly értéke, akit
éppen Verbásznak nem szabadna mellőznie.
M égegyszer köszönöm figyelm edet, gondosságodat, kedves meg*
hívásodat. N agyon, nagyon fájlalom, hogy nem beszélhetek Veled,
hogy megint csak így papirosán keresztül küldhetem ölelésemet és
testvéri szeretetemet.
Igaz barátod
Sztári Szivac, 1933. március 18-án.

DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Kedves Duci,
Geiza bácsi regénye, a „Fejnélküli ember“ hamarosan megjelenik,
mint a Kalangya K önyvtár első kötete. N agyon szeretném, ha a K a
langyában T e írnál erről a könyvről, melynek pszihopatológiai érté
két és érdekességét T e tudnád legalkalmasabban, leghozzáértőbben
kifejteni, mert az értékelésben okvetlenül szükséges ismerni Geiza
bácsi nagy tudományos m últját és egész, sajátos egyéniségét.
Légy o ly jó, értesíts egy lapon abban az esetben, ha nem vállal
hatnád a kritika megírását. D e szeretném, ha most az egyszer nem
tagadnád meg kérésemet.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. március 21-én
Kornél
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
N agyon kedves Cziráky barátom,
■tudj’ Isten miért, de komolyan jó l esett hallaná azt a hírt, hogy k i
bukott a választáson. Én Becsét százszor többre értékelem Top olyá 
nál és féltem, hogyha Önből topolyai kántor lett volna, nem veszítette
volna el aktivitását, munkakedvét abban a tespedő, szikkadt topolai
atmoszférában? Én is azt hiszem: jobb így. Talán több dolog lesz,
több nyugtalanság, több gond, de a kedv, az élmény, a mondanivaló
nem fog m egfogyatkozni. Pedig könnyen meglehet, hogy Topolyán
ez megtörtént volna.
Kende legutóbb azt írta, hogy a kétkötetes novella-antológia után
nem akar több novelláskötetet kiadni. Lehet különben, hogy azóta
m egváltozott a véleménye. Elég szeszélyes ember, amellett feledé
keny is. H a legközelebb írok neki, mindenesetre szóvá teszem az
ügyet. Ha nekem is megígéri, akkor nyert ügyünk lesz, mert eddig
még minden Ígéretét beváltotta, igaz, hogy én nem is hagyok neki
békét addig, amíg valóság nem válik az Ígéretből.
Zavarban vagyok, mikor humoristákról kell tanácsot mondanom.
A nagy M ark Tw aint nem nagyon szeretem, valami erőltetettséget
érzek benne. Legjobb és legízesebb humoristának kétségtelenül Mikszáthot tartom, akinél a humor nemes érc és nem utólagos „bearanyozás“ . Móra, M óricz nem igazi humoristák, bár derűjük nagyon
kedves és nagyon rokonszenves. Rákosi V ik tor humora ízetlen, fe-

lületes, szerintem teljesen értéktelen. Nem régiben egy olasz ismerő
söm Pitigriüire hívta fel figyelmemet. Ez a fiatal olasz humorista —
akinek állandó baja van a fasizmussal — valóban nagy tehetség. Csak
egy novelláskötetét ismerem (La commedia eternaL de azt hiszem,
egy regényét is lefordították magyarra. ( A címe, ha jól emlékszem:
a 18 karátos szűz). N em lenne érdektelen őt közelebbről megismerni.
A z ezüstkoszorúról már m últkori levele óta gondolkoztam, végül
arra az elhatározásra jutottam, hogy Farkas Geiza bácsi Lenne erre
a legalkalmasbb. Érveim: 1. ő a legidősebb és a legtöbbet dolgozott
(•több mint 20 tudományos könyve jelent meg). 2. most jelenik meg
„ A fejnélküli em ber“ című regénye a Kalangya Könyvtárban. Ilyen
nagyszabású patopszihológiai felépítésű regényt nemcsak a Vajdaság
ban nem írtak, hanem az egész magyar nyelvterületen sem. Hiszem,
hogy regényének külföldön is nagy sikere lesz. 3. bánáti. 4. nem
zsidó (ez sokak szemében roppant fontos). — Borsodi sokkal sápadtabb jelenség, már évek óta teljesen passzív, mert az operettlib
rettó írást mégsem lelhet irodalomnak tekinteni.
A San M ichelet köszönöm, már rég elolvastam. N a g y erényei és
nagy hibái vannak A x e l Munthe könyvének, óriási élménygazdag
ságát szeszélyesen és művészietlenül dolgozza fel, néha azonban cso
dálatos tiszta poézis csillan fel az indulatok és események kavargá
sában.
N agyon sajnálom, hogy Verbászra sem mehetek, hogy teljesen ki
kell kapcsolódnom a társaságból, a hangulatok meleg mám arából. Ez
ellen nem lehet lázadozni, ebbe csak belenyugodni lehet.
Batía Pétertől már kaptam kanizsai nótákat, dekótázásuk telje
sen hibás. A hűen visszaadott népdalban nem lehet egy ütemmérték,
hiszen az ütem állandóan változik a tempóval és a dinamikával együtt,
ő egy hosszú dalt például elejétől végig háromnegyedes ütembe
kényszerít! íg y fogalmam sincs, hogyan is énekelte az a tanyai lány a
nótáját. A magyar nóta mégsem wiener walzer! A z őrtűz fiatalsága
is m egpróbálkozik a gyűjtéssel. A z t hiszem elég szép anyagunk gyű
lik össze s akkor elküldjük a pesti meg a szegedi folkloristáknak,
állapítsák meg, m i abból a miénk és mi az idegen.
Igaz barátsággal és szeretettel köszönti
Sztári Szivac, 1933. március 21-én.
Szenteleky K ornél
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C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Cosp. Fetter Imre, knjizevnik, kantor
Stari Becej
N agyon kedves barátom, köszönöm szépen az első gyűjtést, de
így kóta nélkül kevés értéke lehet a daloknak. Ezért legyen olyan

jó és küldje el pótlólag a kólákat is. Legjobb lenne tussal vastag kótafejekkel lemásolni a dallamot, ¡hogy a klisé jól sikerüljön. Cím, szöveg
nem kell, m ert ez komplikálja a klisét, «tessék csak egy számot a
lekótázott dal elé vagy fölé írni, ugyanezt a számot kapja a dalszöveg
is. És tessék csak egész őszintén visszaadni a nótát, minden kerekítés,
simítás, összhangosí'tás nélkül. H a lehet mindent csak c durban, de
oly szeszélyes ütem- és tempóváltoztatással, ahogyan azt valóban
éneklik.
Szeretettel köszönti igaz barátja
Sztári Szivac, 1933. III. 23.
Szenteleky K ornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Imrém,
bocsáss meg, hogy ilyen sokáig hallgattam, sajnos megint nyavalyáskodásom lohasztotta munkakedvemet és kötelességérzetemet. Tudom,
hogy talán már unod is a sok szereplést s lehet, hogy én még hama
rabb megunnám, mégis fáj, hogy sohasem lehetek V eletek, hogy tel
jesen és véglegesen ki kell kapcsolódnom az élet közvetlen áram
köréből. Szeretném tudni, m ilyen vo lt a hangulat Becskereken? H a
nem terhellek vele, úgy röviden, pár sorban számolj be a becskereki
estről. Esetleg Kende is megtehetné, bár neki is tartozom levéllel.
Megható volt, hogy a szivaci Kalangya est ötletét felvetetted, de
ez teljesen lehetetlen. A láz néha már kora délután ágyba kényszerít
s örülök, ha nem látok embereket. Irtózom a részvéttő! és a szána
lom tól s csak egy kívánságom van, amit hét év előtt Rilke mondott:
hagyjátok m eg nekem az én halálomat.
Bródy ellen nekem nincs kifogásom, de azért nem kértem tőle
cikket, mert áprilisra bőven el vagyunk látva. Persze szeretném, ha
kisebbségi kultúrális problémáról írna minden cionista mellékíz
nélkül.
Luciának se küldtem még körlevelet. Félek, hogy szellemes írást
küld hely és idő nélkül, a N őről meg a Férfiről, esetleg a nemzetközi
háromszögről. Sajnos sok ilyen íztelen, gyökértelen írást kaptam s
így nem tudom, sikerülni fog-e egyáltalán valami egységes lelket le 
helni az antológiába. Pedig e nélkül egy antológia hatástalan és érdek
telen. Ha egy norvég novellagyűjtem ényt veszek a kezembe, &kkor
a norvég lélekre, a norvég levegőre vagyok kíváncsi és a földhöz vá
gom a könyvet, ha abban középkori andaluziai lovagtörténeteket vagy
rossz olasz giccseket találok. A z t hiszem, ilyen sorsa lesz a mi anto
lógiánknak is, ha abba csupa gyökértelen, idegen szellemű írás k e 
rül. Borsodi például háromszori sürgetésre egy nyúlfarknyi tárcát

küldött a Fiúról meg a Lányról. Kisérő levelében azt írja, hogy alá
genius loci-t ad, az hazudik. Ezt már meg is akarta írni egy cikkben,
de nem tudja megírni a cikket hazugság nélkül. Roppantul felháborí
tott, hogy kiaszott invencióját, írói impotenciáját egy ilyen gonosz
megállapítással akarja elütni. Könnyű ilyen megállapítást kimondani
minden indokolás nélkül, de tessék indokolni, bizonyítani, szembe*
szállni ezzel a szerinte hazug és művészíetlen mozgalommai, lia igaz
ságáról meg van győződve. De ezek a pár soros gáncsok nem illenek
Borsodihoz és nem illenek őszinte barátságunkhoz.
Kristály kilenc év előtti novelláját küldte egy harcias és patetikus levél kiséretében. Szidja Havast, aki most adja ránik áldását mi
kor látja, h ogy a N apló rugdosása, fojtogató agyonhallgatása nem
tudott bennünket megsemmisíteni, szidja a zsidókat s végül megálla
pítja, hogy mégis csak jó, hogy ő itt van, mert nélküle a Kalangya
nem tudna élni. ö a Kalangya gyökere, rajta keresztül szívja az
életet.
A m in t láthatod, barátaim gondoskodnak szórakoztatásomról is.
A Pán — azt hiszem Lucia műve — jó írás, szívesen beosztom a
Kalangyába. Regényfolytatásodat átnéztem, néhány vesszőhibát kija
vítottam. M ost már magam is kiváncsi vagyok a folytatásra.
M ég egyszer kérlek, ne neheztelj, ha akaratom ellenére hanyag
és rendetlen vagyok. Kendétől is megértést meg türelmet kérek, ta
lán már holnap megírhatom az ő levelét is.
N agyon szeret és ölel
Sztári Szivac, 1933. március 28.
Kornél
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K E N D E F E R E N C N E K , Ú J V ID É K
le docíeur CORNEILLE STANKOVICH
STARI SIVAC Yougoslavie

M on très cher ami,
pardonne-moi ma taciturnité, mais Tu sais bien que ce ne dépend
pas de moi. Regrettable, je ne peux pas me toujours délivrer de mes
dépressions morbides. C ’est peut-être la faiblesse de ma volonté ou
la force de ma maladie — Dieu le sait.
J’ai lu ta nouvelle „G yik anyó“ avec beaucoup d’attention et d’in
térêt. Elle est un écrit vrai, vigoureux et son mysticisme, sa profon
deur psychologique saisit soldement le lecteur. J’y trouvais tes vertus
littéraires, mais — c ’est mon regret spécial — je n’y trouvais pas
l’esprit local. Je ne sais pas si Tu approuves mon avis, mais je crois
imperturbablement en ma vérité: si nous ne donnons pas l’esprit et la

saveur de notre pays, alors notre anthologie sera une collection ennu
yeuse, sans racine, sans intérêt et sans — succès. J’éclaircirai encore
cette question dans la préface de l’anthologie.
Quant à cette „société littéraire“ , je la tiens pour un jeu enfan
tin. La réalisation de ce projet parmi nos circonstances est simple
ment: inexécutable. Il ne vaut pas la peine de beaucoup parler de cette
niaiserie.
Je T e remercie du rapport d e la soirée à Becskerek. C ’est une
grande jouissance: lire, comme Tu rends compte de nos éminents
leaders hongrois, quoique à ce compte-lâ l ’histoire est plutôt triste.
Quand perdent-ils donc déjà leur amour-propre et leur mesquinerie
paralysante?
Je T ’aime et je suis toujours ton sincère ami
St. Siv-ac, le 29 mars 1933
Corneille
Magyar ford ításba n :
Igen kedves Barátom ,
bocsásd

meg hos&zú hallgatásiomat, de Te tudod,

hogy ennek nem én

vagyok az oka. Szomorú, de még mindig nem tudok beteges levertségemtől sza
badulni.

Isten tiudja,

mi ennek az oka:

talán az akaratom

gyönge, vagy a

betegségem haladt ennyire előre.
Nagy figyelemmel és érdeklődéssel olvastam novelládat, a „Gyik anyó“-t.
Eleven, igaz

írás; miszticizmusa, mély lélekismerete hatalmas erővel ragadja

meg az olvasót. Megtaláltam benne
sajnálom —

írói erényeidet,

de —

és ezt különösen

nem találtam a vidék lelkiségét. Nem tudom, helyesled-e vélemé

nyemet, de én rendíthetetlenül hiszek igazamban: ha nem igyekszünk visszaadni
földünk lelkiségének különleges zamatját, akkor antológiánk unalmas, gyökértelen, érdektelen gyűjtemény lesz — és sikere sem lesz. Ezt a kérdést egyébként
az antológia előszavában1 is meg fogom világítani.
Ami azt a bizonyos „Irodalmi társaságot“ illeti, gyermekes játéknak tartom,
A mi viszonyaink között egy ilyen terv megvalósítása egyszerűen: lehetetlen.
Nem érdemes sok szót vesztegetni erre az ostobaságra.
Köszönöm a becskereki összejövetelről küldött beszámolódat. Élvezet olvasni,
ahogy kiváló magyar vezetőinkről írsz, bár a dologinak ez az oldala inkább
szomorú. V ájjon mikor fogják már levetkőzni bénító önzésüket és kicsinyes
ségüket?
Szeretettel üdvözöl mindig hű baTátod:
St. Sivac, 193Q, márc. 29.

Drága Ferencem,
az antológia első kötetének kéziratait nem tudom 8— 10 nap előtt
elküldeni mert például Borsodi, Bencz, Czakó novelláit visszaküldtem
s még nem kaptam helyettük másokat, Börcsököt át kell dolgoznom,
stb. Ezenkívül egy aggodalmamat kell V eled közölnöm. Jóllehet a
körlevélben az*t írtam, hogy 18 oldalig terjedhet egy elbeszélés, a leg
többen 4— 6 oldalas novellákat küldtek. Valószínűleg 25 író fog sze
repelni az antológiában, s ha 8 oldalt számítunk egy íróra, akkor is
csak 200 oldal jönne ki. Bevezetés, életrajzi táblázat lft— 12 oldal, de
még mindig messze vagyunk a 320-tól. Lehet, hogy Radó, Szirmai
vagy Magister valami hosszabb dologgal lep meg, de ha nem, akkor
hogyan segítsünk a dolgon?
N em tudom, ki tehet az a Graber, akit Streliczky protegál, hiszen
én mindenkit i ismerek, aki e tájon magyar írással foglalkozott. A z t
hiszem, Greber János szondi földbirtokosról lehet szó, aki nagynéha
írogatni is szokott. Csendes, rokonszenves, de teljesen tehetségtelen
ember. M ég verseiben van valami kellemes köz vétlenség, de prózája
a negyven év előtti tárcáik hangulatán kérődzik, a Férfi és *Nő vitájá
ról írogat fakó dialógusokat. Greber típusa a háborúelőtti, csendes
műkedvelőnek. Ha róla lenne szó, alig hiszem, hogy valamit felhasz
nálhatnék írásaiból.
A sziváci ünnepség — ahogy azt már Radónak megírtam — tel
jesen megvalósíthatatlan. Itt nincsenek magyarok, csak ezer magyar
zsellér él a szláv-germán tömegben, a magyarul érző intelligencia öt,
legfeljebb hat család. Itt három embert se tudok elszállásolni, harminc
ember elhelyezése megoldhatatlan feladat. S ráadásul én olyan nya
valyás vagyok, hogy semmiféle ünnepségen nem tudnék résztvenni.
A láz, a köhögés valósággal antiszociális lényt form ált belőlem. N a 
gyon köszönöm ezt a megható ragaszkodást, a hatalmas hegy meg
mozdulását, de Mahomedből már semmit se lehet csinálni, legjobb őt
nyugton hagyni.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. március 31-én.
K orn él

Kedves barátom,
engedd meg, hogy második személyben beszéljek H ozzád, azt hiszem
sokkal közelebb kerültünk már egymáshoz semhogy a magyar nyelv
rideg önözése közöttünk még jogosult lenne.
Bocsáss meg hogy leveledre csak ilyen elkésve válaszolok, de
majdnem mindig ágyban és lázban töltöm „szabad“ óráimat. N agyon
bosszant, hogy ezek a kellem etlen fizikális tünetek erősen befolyásol
ják munkakedvemet, sőt kötelességérzetemet is. Küzdők ellene, de
teljesen leküzdeni sohasem tudom.
Sok megértéssel olvastam gátlásaidat, jól tudom mennyire bénít
ják ezek a képzeletet s m ilyen csúnya idegállapotba kergetik az em
bert. Csodálatos a nők csökönyössége és szívóssága! És mert néhány
sikert is ér el vele, ez a módszer nagyon elterjedt, majdnem divatos.
Legtöbbször a türelem kérdése a győzelem, persze zaklatott idegek
kel nem igen lehet türelem játékot játszani. D e ne feledd, hogy aka
ratod rendületlensége sokkal gyorsabban megoldhatja ezt a kínos
helyzetet mint a tér és az idő.
Köszönöm Lesznai bájos, meleg virágcsokrát. És köszönöm a
Kórust is, amit most nem küldök vissza. Ha nem lenne szükséged már
a lapra, akkor az egyik szlovenszkói cikket közzétenném a Kalangyá
ban. Kassák könyvének én is sok hiányát éreztem főleg dinamikai
tekintetben. Érdekes, hogy Kassák form anyelve tökéletesebb, de hiába
minden stílusművészete, nem tud hová kapaszkodni. Sokszor va ló 
ban gyökértelennek látszik. A részletekben ügyes, olykor megkapó,
de a regény mint egész, élettelen s ezért erőtlen.
Talán érdekel, ha megírom, hogy Laták visszautasította felhívá
somat, hogy az antológiában szerepeljen, azzal az indokolással, hogy
a proletárírók nem fogják a vérszegény polgári irodalmat megerősí
teni. Később — sajnos már elkésve — azonban Bátor János megcá
folta Laták vélem ényét és kijelentette, hogy a Tová b b írói szívesen
vesznek részt az antológiában. D e a kötet már készen áll, változta
tásokat m ost csak az utolsó íveknél tehetek, őszintén szólva nem
értem Laták elvi szempontját, hiszen az antológia nem készült p o l
gári szellemben és a proletárírók nemcsak hogy nem erősítették volna
meg a polgári irodalmat, hanem éppen ellenkezőleg: erejük még sápadtabbá tehette volna a „polgáriak“ erőtlenségét.
N em tudom olvasol-e franciául? Egy kedves mesekönyvem van
egy proletárfiú kalandozása a kapitalista igazságtalanságok között.
(Jean sans Pain pár Vaillant-Couturier). Ha érdekelne, beküldhetem.
A Monde-ot is kapom, ha nem is rendszeresen.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. április 2-án.

Kedves Duci,
Geiza bácsi kön yve már megjelent, hamarosan talán T e is megkapod*
noha az adminisztráció körül sok a panasz. Ma írok még Csukának,
hogy egy példányt soron kívül küldessen a nyomdából címedre. A
Kalangya áprilisi számát április 10-én zárjuk. H a addig meg tudnád
írni a kritikádat, akkor légy o ly jó azt egyenesen Zoltánnak küldeni
Ú jvidékre. Ha nem készülnél el vele, akkor a májusi számba marad
s ebben az esetben nekem is küldheted. Mindenesetre nagyon köszö
nöm, hogy vállaltad ezt a feladatot.
N agyon kedves az érdeklődésed. Anyám állapota kielégítő, ma
gamról azonban semmi jó t sem írhatok, lassanként az elutazás remé
nyéről is le kell mondanom.
A régi szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. április 2-án.
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Drága Zoltánom,
bocsáss meg hosszas hallgatásomért, főleg nyomorult egészségi álla
potom az oka, hogy elveszítem kedvem és elhanyagolom legelemibb
kötelességeimet is. Először is azt kell megmondanom, hogy nagyon
szívesen írom meg a kért tájékoztató előszót verseskötetedhez. Egye
lőre az antológiával bajlódom, m ihelyt ezzel kész leszek, belekezdhetek
az előszóba. M ikorra lenne szükséged rá? Ú gy hiszem, az én szerepem
elsősorban a tájékoztatás, irodalmi tevékenységed, költői működésed
ism ertetője és magyarázója.
Szomorúan olvastam a M. I.-ra kim ondott halálos ítéletet. Ugyan
nekem kevesebb munkát s így bizonyos felszabadulást jelent, mégis
sajnálom elhantolni gyermekünket, amely különösen az első időben
valóban fontos szerepet töltött be. A Kalangya megindítása óta je 
lentősége egyre halványult, de végeredményben mégis szükséges
volt egy ilyen lépcső, vagy ugródeszka a kezdők, a kisérletezők szá
mára.
A z t hiszem elég kéziratot küldök. A mellékelt kóták Batta Péter
kanizsai népdalgyűjtéséhez tartoznak. Szeretném, ha a kótákat (szám
szerűit összeállítva) klisiroztatnád s akkor a cikkel és szöveggel együtt

jelenhetne meg a Kalangyában. Ha a klisirozás nehézségbe ütközne,
akkor a szöveget se adom le, mert folklorisztikus szempontból semmi
értelme sincs a 'lekót ázat lan népdaloknak. L égy o ly jó és közöld
velem, jöhetnek-e a kóták? (A z t hiszem 1— 1 és fél Kalangya oldalra
elférnének és olvashatók is lennének).
N em vagyok amellett, hogy új rovatokat nyissunk, hiszen magad
is láthatod, m ilyen kevés a hely, a sok kimaradás és az ezzel kapcso
latos neheztelés minden alkalommal kom oly gondokat okoz. M óricz
novelláját pedig már olvastam a Pesti Naplóban s azt hiszem velem
együtt a Kalangya sok száz előfizetője olvasta. Ú g y tudom, hogy az
Est-lapoktól viszont a Tolnai vásárolja a már leközölt írásokat. Fur
csa és nevetséges lenne, ha ezek után a Kalangya hozná mint „újdon
s á g o t . M óriczot egyébként egy magyar olvasónak sem kell bemu
tatni. Hasonlóképen az Ellenzék cikkét sem tartom alkalmasnak a
Kisebbségi Kultúréletbe. H elyette kérlek okvetlenül hozd Z ap f László
cikkét a pesti Kórusból, amely okos, plasztikus módon ismerteti a
fenti mentalitásokat és kultúr terveket.
Geiza bácsi könyvéről Draskóczy fog írni, de nem tudom, m eg 
kapta-e már a könyvet? Kértem , hogy a kritikát egyenesen N eked
küldje, talán még beszoríthatjuk az áprilisi számba. Holnapután én
is küldök egy Láthatárt Bérczy T ib o r regényéről, szeretném, ha heiyet kapna az áprilisi számban.
Szabó Ferenc novellája ugyan valamivel jobb az eddigieknél, de
még elég gyenge és élettelen. Kérdezlek: fontos-e ennek megjelenése
a Kalangyában? M ert iha annak mondod, hát leadom, noha nem szí
vesen.
Egészségi állapotom bizony nem tesz alkalmassá a vendégfoga
dásra, de nagyon örülnék neki, ha meglátogatnál. Talán túl tudod
tenni magad gyengeségeimen és fizikai tehetetlenségemen. Bizony
összegyülemlett már bennem is a kérdezni- és mondanivaló, meg a z
tán látni is szeretnélek már, a hangodat hallani. írd meg, vagy sürgönyileg tudasd jöveteledet.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. április 3-án.
Kornél
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B E N C Z B O L D IZ S Á R N A K , B Á C S F Ö L D V Á R
Postabélyegző: ST. I. N . Sí V Á C — 3. IV . 1933.
Gosp. Benc Boldizar knjizevnik
Backo-gradiSte
Igen tisztelt uram,
a nyomda már megkezdte a szedést, néhány nap múlva az első ívek
tördelése és nyomása következik. Ha szándékában van résztvenni az

antológiában, akkor küldje el rögtön írását nekem, mert a nyomda
amúgy is lassú munkáját nem késleltethetem. Sajnálnám, ha késedelme
miatt kimaradna az antológiából.
Szeretettel köszönti
Sztári Szivac, 1933. IV . 5.
Szenteleky Kornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
mellékelten küldöm Batta Péter sorait és szeretném, ha előbb a szö
veg jönne s azután a kóta. H a a klisé nem sikerülne, akkor a szöve
g et se hozd, mert kóta nélkül az ilyen folklorisztikus gyűjtés teljesen
értéktelen. A z t hiszem, elég változatos lesz az áprilisi szám.
N agyon örülök, ha T e is benevezel az antológiába, de kérlek,
küldd mielőbb a novellát, mert f betűig már mindent elrendeztem.
N em akartalak felszólítani erre a feladatra, mert azt hittem, nem szi
kesen teszed, az utóbbi években nem írtál novellát, ellenben annál
intenzívebben élted ki magad a lírában. Ezt az antológiát egyébként
elég szigorú szempontok szerint akarom összeállítani. Valam i egysé
ges lelket akarok az antológiába vinni, mert csak íg y lehet érdekes,
hatásos, maradandó értékű ez a két kötet. Művészi, vagy világszem
léleti egységet nem lehet teremteni, marad hát a jó öreg esprit locale,
helyesebben a miljőhatás közös nevezője. íg y sok langyos, talajtalan,
polgári és romantikus írást utasítottam vissza a Fiúról és Lányról,
m eg -a nemzetközi, milliószor permutált házassági háromszögről.
Draskóczy beszédének kivonatát talán a fedőlapon lehetne hozni.
N e feledd a fedőlapon a lap tárgymutatóját leközölni! A márciusi
számból kimaradt a tárgymutató.
N agyon köszönöm szíves segíteniakarásodat, de egyelőre nem
nagyon sürgős az elutazásom ügye, aztán meg félek, hogy ártani fog
a protekció, ahogy tavaly Ducsity intervenciója ártott.
Hiszem, hogy látogatásod nem fog kimeríteni, de félek, hogy
Téged zavarlak köhögésemmel, öröm m el, szeretettel várlak és őszinte
öröm öm erőt is ad nyavalyáim leküzdésére.
Szerettetel ölel
Sztári Szivac, 1933. április 7-én.

Drága barátom,
itt küldöm pótlólag Bencz Boldizsár novelláját, kérlek küldd le a
nyomdába és iktassák be A rá n yi éis Borsodi közé. Kétszer utasítottam
vissza Benczét, végre most harmadszorra igazán jó, erős, életes
írást küldött. N agyon örülök neki, az első kötet határozottan jó lesz.
Tegnap nálam volt Herceg János és Ígéretes irodalmi terveinek
elbeszélése után rátért azokra a sugdolódzásokra, amelyek Zom borban 1ábrakaptak, különösen mióta a Kalangya est rendezéséről szó
esett. Sajnos, ezt nemcsak H erceg panaszolja, H erceg már az ötödik
vagy hatodik, aki emiatt hozzám fordul. A sugdolódzások részben ar
ról szólnak, hogy a Kalangya nyomorúságos állapotban van, a mun
katársaknak is elő kell fizetni a lapra, hogy az egyetlen magyar szem
lét megmentsék a kimúlástól, másrészt arról beszélnek, hogy a K a 
langya kitűnő üzlet, 1500 elő fizető je van, egyik szerkesztője már há
zat vásárolt, stb. Én persze Hercegnek épúgy nem tudtam felelni,
mint a többieknek, én nem foglalkozom a Kalangya üzleti ügyeivel,
nem utalok k i tiszteletdíjakat, fogalmam sincs, mennyi tisztelet díjat
kapnak a munkatársak, nem tudom hány előfizetőnk van, mennyi az
előállítási költsége a lapnak. Herceg szerint a (Kalangya nem lehet
egyesek «titkos pénzszerzési forrása s a munkatársaknak nemcsak az
a kötelessége lehet, hogy a lapra előfizessenek, hanem az a joga is,
hogy némi tájékoztatást, betekintést kapjanak a szemle életébe. Ezt
a tájékoztatást nem adhatja az a szerkesztő, aki egyúttal tulajdonos
is. ö szívesen dolgozik ingyen is a Kalangyának, de nem dolgozik
ingyen azért, hogy ezzel egy -magánszemély tőkéjét szaporítsa.
Herceg arról is tudott, hogy egyesek az elégedetlenkedők közül
már adatokat akarnak gyűjteni, hogy valahol, talán a magyarországi
sajtóban „leleplezzék“ a Kalangya körüli dolgokat. A z utólagos cáfo
latok mindenesetre visszahagynak egy kis foltot, ezért jobb lenne
megelőzni a kitöm i készülő elégedetlenséget.
M inthogy én valóban tájékozatlan vagyok ebben az ügyben, meg
ígértem Hercegnek, hogy ezt a titkos „murmure du peuple“ -t továb
bítom N ek ed s T e majd csak megtalálod a módját, hogy az elégedet
lenkedőket megnyugtassad. Kérlek, cselekedj belátásod szerint. T e r 
mészetesen nekem sem lenne mindegy, ha a Kalangyára nehezen tisz
títható mocskos foltok hullanának.
Szeretettel ölel igaz barátod
Sztári Szivac, 1933. IV . 10.

Postabélyegző ST. I. N . S IV A C 11. IV . 1933.
Gosp. Benc Boldizar knjizevnik
Backo-gradi&te
Kedves uram,
írása szép, erős írás több élettel, több pozitívummal s ezért örömmel
soroztam be az antológiába.
Szeretettel köszönti mindenkori híve
Sztári Szivac, 1933. április 10.
Szenteleky Kornél
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Kedves Zoltán,
nagyon köszönöm kedves soraidat. N em szeretek magánügyeimről
beszélni, mégis ez alkalommal meg kell írnom, hogy itt nem az én ön
zésemről volt szó, hanem egy nagyon nemes lélek önzetlenségéről, aki
nagyon jól tudta, hogy tőlem semmit se kaphat, se vagyont, se sze
relmet, se örökséget, hanem csak bajt, betegséget, gondot és a fertőzés
veszélyét, mégis hozzám szegődött és meg akarja osztani velem tehe
tetlenségemet, keserű, szomorú életemet. Ilyen lélek mindenesetre
nagy tiszteletet érdemel a mai kapzsi, kegyetlenül racionalista világ
ban.
Már tegnap vártunk s nagy örömmel vesszük, ha vasárnap való
ban Szivácon üdvözölhetünk. Remélem, nem okozok különösebb bajt,
legfeljebb ágyba bújok ebéd után. Roppant sok mindent szeretnék
V ele d megbeszélni, többek között a rádió-ügyet is. Fekete szereplése
nagyon furcsa, szinte kellemetlen. Vélem ényem szerint a pesti rádió
nak több szüksége van ránk, mint nekünk az ő kegyes meghivására.
H a a pesti rádió bennünket ki akar törölni az életből és a magyar
irodalomtörténetből, ez az ő ügye, ezért ő fog felelni. D e mi nem gör
bítjük el gerincünket és nem leszünk hálásak Fekete Lajosnak azért,
hogy a pesti rádió gőgös urait más belátásra birta. Egyébként Lajos
már rendezett egy vajdasági estet, melynek anyagát nagy sebbel-lobbal, néhány éjjelem feláldozásával (hangjátékot írtam, kótákat má
soltam) összeállítottam, de persze az egészből semmi sem lett. Igazán
nincs kedvem még egy ilyen hiábavaló munkára.
Mellékelem Kázm ér felhívását. N em tudom, hogy kerül ő a Pen
Klubhoz? N agyon kérlek érdeklődd meg: tag-e ő és kapott-e ily to

borzásra megbízást? Talán tudod, 'hogy ez a szemtelen stréber, ez a
nyálas szószátyár faügynök a Kalangya esküdt ellensége és már ne
kem is lefetyelt arról a tervéről, hogy meg kellene alapítani a jugo
szláviai magyar Pen klubot, amelynek elnökéül ő Am brus Balázst
szemelte ki. Szóval vigyázat!! Kázm ér mögé tömörülnek majd a . . . .
N apló tehetségtelenjei, akiket majd becsempész a kongresszusra és
akkor ott egy hatalmas ellenzékre találsz, úgyhogy a Kalangya pro
pagandát még csirájában elfojtják. És a pestiek, meg a jugoszlávok is
abban a hiszemben térnek haza, hogy az itteni magyar irodalmat A m 
brus Balázs meg Kázm ér Ernő csinálják és hogy az egyetlen irodalmi
orgánum itt a Napló. Talán az is érdekel, ha megírom, hogy Kázm ér
csehszlovák állampolgár, valami pozsonyi céget képvisel Zágrábban
és ő maga jelentette ki, hogy az itteni magyar irodalmat nem ismeri,
de nem is akarja megismerni. Ezek után igazán nem értem, m iért
fáradozik a jugoszláviai magyar Pen klub megalakításán?
D e szóval még többet. A d d ig is szeretettel ölel és vár
1933 — I V — 17
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DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Drága barátom,
valóban nem szeretem magánéletemet másoknak feltárni, azt hiszem
ez senkit sem érdekelhet őszintén. Mindenkinek van baja, panasza, tit
kos, belső, élete és senkiseim tud kilépni énjéből. Ú g y gondoltam, há
zasságom ügye egyedül rám tartozik, ezért a legnagyobb titokban tar
tottam, senkivel se közöltem, még húgommal se és nagyon örültem
volna, ha ezt senkise tudja meg. A gratuláció számomra maró irónia.
A „fiatal fé r j“ dögrováson.. „M ézeshetek“ , csók, ölelés és méz nélkül.
„ A fiatalok tervezgetése“ : beszélgetések a halálról, a sok rendetlen
ügyről, m elyet itt fogok hagyni. Mégis, valamit meg kell vallanom
Neked. Itt nem az én önzésemről van szó, hanem egy nemes lélek ön
zetlenségéről. Én elkinlódtam volna magam is a hátralevő utón, de
egy nő társamul szegődött. Tudta, hogy semmit, de semmit se kap
hat tőlem: se vagyont, se szerelmet, se más anyagi előnyöket, csak
bajt, betegséget, gondot és a fertőzés veszélyét — mégis vállalta ezt
a kínos, kellemetlen, veszéllyel és áldozattal járó szerepet: a felesé
gem lett. Ez a tiszta önzetlenség csak csodálatot és tiszteletet érde
mel a mai kapzsi, kegyetlenül racionalista világban.
Ma megkaptam a külföldi tartózkodásra szóló engedélyt. íg y ha
marosan, talán május elején útra kelek. Verbászon keresztül utazom s
ezért még értesítlek, pontosan m ikor indulok. Semmit se várok ettől
a kirándulástól, sőt félek, hogy nagyon megvisel az út, de mégis meg

teszem hozzátartozóim megnyugtatására. N ek ik megnyugtatás, nekem
meg — úgyis mindegy.
Kíváncsian várom írásodat. A z első kötet már a nyomdában van.
elég értékes írásokat kaptam, egészben véve meg vagyok elégedve az
eddigi anyaggal, de különösen bízom a Talajt-keresők erejében.
Ha időd lenne, válogasd össze novelláidat, amit a K. K.-ba szán
tál. Kende 12— 13 ívig enged nyújtózkodni, szóval elég szép anyagot
lehet <akönyvben bemutatni. Egyelőre csak a novella-címeket közöld
és hol jelentek meg, észrevételeimet majd közlöm V eled. A regényt
is nekem küldd el. Kiváncsi vagyok rá, no meg talán mégis alkalma
sabb vagyok az értékmegállapításra, mint másvalaki.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 — április 18-án
K ornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Imrém,
nagyon köszönjük meleg soraidat. Én nagyon nem szívesen beszélek
magánügyeimről, de ez alkalommal el kell mondanom, hogy itt nem
az én önzésemről vo lt szó, hanem egy nagyon nemes lélek önzetlensé
géről, aki — noha jól tudta, hogy tőlem sem vagyont, sem szerelmet,
sem nyugdíjat, sem más anyagi előnyöket nem kaphat, hanem csak
bajt, betegséget, gondokat s hozzá m ég a fertőzés veszélyét is, mégis
— meg akarta osztani keserű, örömtelen sorsomat. El akarta feled
tetni a tehetetlenség sivatagos érzését, egy kis megnyugtatást, némi
derűt akart lopni- hátralévő fáradt, felhős napjaimba. Ilyen nemes
önzetlenség nemcsak csodálatos a mai kapzsi és kegyetlenül raciona
lista világban, hanem igaz tiszteletet is érdemel.
Ma kaptam m eg az engedélyt a külföldre való utazásra. így tehát
az útlevél — a félévi adófizetéstől eltekintve — üres formaság, m elyet
hamarosan megkapok. A d d ig talán Kende is hazajön, akivel a valutáris ügyeket szeretném megbeszélni. U gyan semmi eredm ényt sem vá
rok a pesti úttól, sőt határozottan félek a hosszú úttól, mégis hozzá
tartozóim kívánságára elzarándokolok a Mártonhegyre. N ek ik meg
nyugtatás és nekem — már úgyis mindegy.
M ielőtt elutaznék, nagyon szeretném, ha az antológia második
kötetét is elrendezném. Ezért kérlek, küldd el az antológiába szánt
novelládat, ha készen vagy vele. H a egy hosszúra nem futna, két
kurtát is elfogadok. Borsodival is így egyeztem ki hosszas levélváltás
után.
A régi barátsággal szeret és ölel
Sztári Szivac, 1933. április 18-án.

Kedves Zoltán,
leveledet megkaptam s noha biztosan várlak, mégis szükségesnek tar
tom megírni, hogy a leveledben em lített megoldást nem fogadhatom
el. A zért, m ert egyesek morognak, sugdolódznak, kombinálnak, gya
núsítanak, nem lehet mindent otthagyni. Ez szinte igazolná a gyanú
sításokat. A megoldás csak az lehet, hogy Kende megmutatja nekik
az üzleti könyveket s ha belátják, hogy a Kalangya nem aranybánya,
akkor maguktól megszűnnek a sugdolódzások. Magamat kell hibáz
tatnom, hogy a felvilágosítást kérőket mindig H ozzád utasítottam és
nem Kendéhez, akinek könyvvezetésében mégsem lehetett volna kétel
kedni. Herceg sem akar magasabb honoráriumot, csupán tiszta, valódi
képet akar, mert félti a Kalangyát. Én azt hiszem, H erceg ha nyersen
is, de jóhiszeműen járt el és nem csodálkozom, ha nem fogadta el az
én tájékoztatásaimat, az én bizalomra alapított érveimet, ö szerinte
a pletykákat csak tényekkel lehet megölni és nem bizalmi kérdéssel.
Ezért fordultam Kendéhez, aki teljesen feleslegesen T éged is bele
vont ebbe az ügybe, holott Nélküled sokkal egyszerűbben, tapintato
sabban lehetett volna a gyanúsításokat elfojtani.
N o de m ajd vasárnap bővebben.
A d d ig is szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 április 19

K ornél
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Kedves Duci,
köszönöm, hogy váratlanul felkerestél leveleddel, mit tagadjam, jól
esik, ha törődsz velem s ha nem hónapok választanak el bennünket a
találkozásban, a gondolatok kicserélésében. Geiza bácsi könyvéről nagyón jó kritikát fogsz írni az én orvosi tájékoztatásom nélkül is,
emiatt nem aggódom. A z t azonban így is állíthatom, hogy orvos-lélek
tani szempontból semmi kivetni való sincs a regényben. Ez a paranoid
állapot, az önvádló és üldöztetése, téves eszmék kialakulása gyakran
igazi bűntudatból indul ki és fajul súlyos elmebajjá, m elyet az alko
hol még színez és súlyosbít. Kár, hogy a regény biztos lélektani vázát
olyan sután, naivul, sokszor szegényesen födi be a belletrisztika stuccojával. N o, de azt hiszem, ezt T e jobban észrevehetted, mint én, akit
elsősorban a lélektani probléma érdekelt.
Köszönöm, hogy nem küldted szerencsekivánataidat, ami az én

««etem ben kegyetlen gúnyolódás lenne. A megszokott frazeológia vé 
rig sért. Pld: „a fiatal fé r j“ — dögrováson, „m ézeshetek” — méz, csók,
szerelem nélkül, „a fiatalok tervezgetése“ — beszélgetések a halálról,
m it hagyok itt befejezetlenül s mit kellene még elvégeznem. A z t h i
szem, ez a dolog egyedül ránk tartozik, ezért nem akartam, hogy va 
laki is tudomást szerezzen róla. Sajnos, vannak éhes, goromba em be
rek, akik nem értik és nem tisztelik a tiltok szentségét. N agyon nem
szívesen beszélek erről a dologról, de N ek ed meg kell vallanom, hogy
itt nem az én önzésemről van szó. V alaki társamul szegődött, pedig
jó l tudta, hogy tőlem semmit se kaphat, se vagyont, se nyugdíjat, se
szerelmet, csak bajt, betegséget, gondot és a fertőzés veszélyét. Én el
kínlódtam volna magányosan is hátralévő életutamon, de ennek a
nőnek az volt a vágya, hogy segítségemre legyen, hogy némi nyugal
mat és derűt lopjon a sok fo jtó felhő közé. önzetlensége semmiesetre
sem való erre a mai kapzsi, kegyetlenül racionalista világra.
A külföldre szóló engedélyt megkaptam, így valószínűleg május
első napjaiban utazom. Ugyan félek az úttól, noha csak Pestre készü
lök, de oly tehetetlen és gyenge vagyok, hogy a legkisebb mozgás is
kimerít. Jómagam semmit se bízom ebben a kirándulásban, mégis
útrakelek, hogy hozzátartozóimat megnyugtassam. Szeretném, ha ad
dig megkapnám T ő led a kritikát egy meleg, őszinte levél kíséretében.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 április 20 -án
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FEKETE L A J O S N A K , B U D A PE ST
Drága Lajosom,
tegnap kutyául éreztem magam, nem tudtam tollat venni a kezembe,
ezért kissé késik a válaszom, holott tudom, hogy sürgős lenne a levél
váltás. Először is azt kell megállapítanom, hogy május 1-ig lehetetlen
összeszedni a tervezett kéziratokat. T e jól ismered embereinket, azt
is< tudod, hogy a másolgaitás nem könnyű dolog, önálló cikket írni a
pesti rádió szájaíze szerint még nehezebb. Ezért legalább május 1 0 -ig
kérek halasztást. Lehet, hogy az egész anyagot magam viszem fel,
mert szanatóriumba készülök, már van útlevelem, engedélyem, állító
lag pénzt is kapok, csupán azt nem tudom, lesz-e erőm Pestig utazni.
A hat estét a következőképen gondoltam kitölteni:
1 . Draskóczy: A délszlávországi magyar irodalom (25— 30 perc.)
— N égy-öt vajdasági költő verse (Lehetőleg szavalóművész adja elő
a verseket.)
2 . Szirmai K á roly: novella (m inthogy nem felolvasó, jobb ha más
olvassa fel.)

3. Szeiuteleky: A délszlávországi magyarság (szociográfiái tanul
mány, 25 perc.) Utána: négy-öt délszláv költő verse.
4. H erceg János: novella (maga olvassa fel.)
5. Kristály István: Áradás — hang játék. N agyon szeretném, ha
változatosság kedvéért ez a szerintem nagyon hatásos hangjáték elő
adásra kerülne. T a va ly elküldtem N ek ed a tervezett vajdasági4 estre,
amelyből azonban semmi sem lett. Talán visszakaptad vagy vissza
kaphatod még a kéziratot a rádiótól.
6 . Itt egy kicsit zavarban vagyok, mert legjobban szeretném Börcsök Erzsébetet megszólaltatni, aki legjobb regényével — A végtelen
fal — megérdemelt sikert és feltűnést keltett. Ez az első igazi vaj dia
sági regény, ő mert először egy kényes, időszerű problémához nyúlni
és nagyon szerencsésen oldotta meg feladatát. Emellett: két öreg:
Borsodi és Radó tarthatna igényt a meghívásra. M indkettő 20— 30
éves novellákat küldene, melyeknek semmi köze se lenne földünk
höz és jelen sorsunkhoz. K érjem őket is fel és mondjuk, hogy a rádió
igazgatósága nem fogadta el írásaikat? Mindenesetre tanácsodat
kérem.
Egy kis aggodalmam van, hogy a rádió igazgatósága nem fogja
szívesen venni, ha mi helyzetünk, életünk valóságos képét adjuk. D e
mi nem beszélhetünk megszállt területről és nem állíthatjuk, hogy
Bácska meg Bánát színmagyar. Kisebbségünk lassan teljesen elprole'tárizálódik, tradíciók sem fékezik a baJiratolódást s ez természetesen
meglátszik a költők és írók alkotásain is. Szeretném, ha a pesti rádió
ezért nem gáncsolná el a tervbe vett vajdasági hetet.
Szíves tanácsaidat és útmutatásaidat kérve ölel és szeret
Sztári Szivac, 1933 — április 24.
öreg testvéred
K ornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Postabélyegző: ST. I. N . S IV A C 28. IV . 1933. 9.
Gosp. Radó Im re knjizevnik
Subotica
Park Kralja Petra 11. L
Litteraria
Drága Imrém,
nem tudom okát adni, hogy miért, de nyugtalanít, hogy nem kapok
hírt felőled. Igaz, hogy nemrég írtál, de Magadról és az akcióról sem
mit. Kendéről se tudok semmit.
A Börcsök regény kom oly feltűnést kelt, két érdeklődő és elis
m erő levelet kaptam, tegnap eg y kollégám állította meg autóját a há-

zam előtt, hogy érdeklődjön és gratuláljon. N agyon kérlek, küldjetek Szirmainak (Dr. Skalin Karlo N . Vrbas) egy példányt, aki a
Kalangyába kritikát ír a regényről és K isbéry Jánosnak (C ím : Epling
János, Bezdán), aki egy hosszabb tanulmányt készül írni Bölcsökről.
Talán nem vagyok szerénytelen, ha én is kérek egy példányt ebből a
könyvből, amelyhez nekem is van némi közöm.
Ha teheted, írj néhány sort. A d d ig is szeret és ölel
Sztári Szivac, 1933. április 27.
Kornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
sietve küldöm a Pen Klub szám vezető cikkét, hogy a fordítások mi
előbb elkészüljenek. A szerb és német fordítást Ú jvidéken is el tud
ják intézni, de szeretném, ha az angol és francia fordítás miatt Pestre
küldened a cikket, mert nem hiszem, hogy itt becsületesen le tudnák
fordítani. N agyon kell vigyáznunk, hogy a fordítások jók legyenek,
nehogy rajtunk mulassanak az idegenek. A korrektúrára is nagy fi
gyelm et kell fordítanunk, a francia szöveget magam szeretném átja
vítani, az angolt talán Polácsi nézné át.
M i van a K ázm tr üggyel? N agyon szeretném a Reggeliben szóvá
tenni a tagtoborzásnak ezt a kritikátlan módját, hiszen így minden
álíró tagja lehet az írók nemzetközii egyesülésének, am ely már nagy
tehetségek felvételét utasította vissza. Itt mindenesetre egy szűkebb,
szelektáló bizottságot kellett volna alakítani, amely az írókat szólí
totta volna fel és nem bízta volna a meghivást egyesek szeszélyére.
N em akarom Kázm ért támadni, de talán joggal vonhatom kétségbe
illetékességét. íg y nem lehet a délszlávországi Pen Klubot megalakí
tani, mert könnyen megesik, hogy az írók kimaradnak belőle és he
lyüket tehetségtelen törtetők, impotens száj hősök foglalják el. Ha
nincs ellenedre, m egírom ezt a cikket — tapintatosan és udvariasan
— s ez esetben kérlek, küldd vissza Kázm ér meghivását.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac. 1933 — I V — 28.

K ornél

Drága Imrém,
nagyon köszönöm a küldötteket. A regényfolytatásit szomjasan, m o
hón olvastam végig és nagyon jónak tartom. Megkapó erővel, igaz
életességgel vezeted a mesét, de amellett olyan könnyedén és k ed ve
sen, hogy a regény minden olvasóját elbűvölöd. A novellák közül a
„Leszállt a muzsikaszó ára“ és az „Em berke“ címűeket soroztam az
antológiába. N e haragudj, de pesszimizmusodat nem tudom osztani.
Igaz, hogy én még rosszabb novellákat kaptam és m ikor másodszor,
harmadszor, negyedszer végre egy jobbat kaptam, már jónak is m ond
tam — persze ez relatív értékelés volt, a visszautasítottakhoz vis zo 
nyítva a legjobbat. B .. .-nak például ez volt talán a legjobb n ovel
lája, amit írt, ettől az embertől jobb nem telik. D e azért készséggel
járultam hozzá nevének törléséhez, mert ez az ember sem érték, sem
Ígéret s époly kevés érzéke van az íráshoz, mint ahhoz az esprit local-hoz, am elyről az előszóban írtam. De főleg azért helyeslem k i
hagyását, m ert ezzel Farkas Frigyesék, V id o r Irnréék és Havasék meg
hívását joggal mellőzhetjük.
A Pen ügyben kénytelen voltam egy cikkben óvást emelni Kázmér illetéktelen, kritikátlan és hallatlanul tájékozatlan „meghívásai“
ellen. Ezt mégsem lehet tűrni, hogy egy idegen, aki állandóan dicsek
szik azzal, hogy nem ismeri a Vajdaságot és annak irodalmát, most
mint csalhatatlan irodalmi pápa, mint megfellebbezhetetlen itélőfórum szerepeljen. Szerettem volna a Koszoru-s költőcskét is kivégezni
— be kell vallanom, hogy ő az én bête noir-om a vajdasági dilettáns
táborban — de nem tudtam jogcím et találni rá.
Sajnálom, hogy házasságommal a Jug. M agyar Könyvtárt egy
pontos előfizetőtől fosztottam meg. Erzsi azonban úgy oldotta meg
az ügyet, hogy szerzett egy új pontos előfizetőt, aki eddigi könyveit
átveszi és a további részleteket fizeti. Címe: Vida József podbeleznik
Stari Sivac. K érlek tehát Erzsit a névsorból törölni, befizetéseit V id a
József javára átírni s az ezentúl megjelenő könyvekből V ida József
nek is küldeni. íg y az előfizetők száma nem fog csökkenni.
Leveledben semmit sem írtál Kendéről. O tthon van? Szeretném
pénzemet Pestre utaltatni, hogy végre elkezdhessem szabadságomat.
Talán T e is tudnál nekem erről felvilágosítást adni s akkor a pénzt
10— 12 ezer dinárt mindjárt el is küldhetném Neked.
Szeretettel ölel és szíves válaszodat várja
igaz barátod
Sztári Szivac, 1933 — V — 4
K orn él
N agyon sajnálom, hogy hétfőn nem jöttél. A n n yi
megbeszélni, kérdeznivalóm lett volna, ami eltör
pül és feleslegessé válik az írásban.

most vettem leveledet s minthogy fenn vagyok, sietve válaszolok is
rá. N e vedd zokon, hogy kihagytalak, de nem tudtam, hogy N eked
is helyet kell biztosítanom, azt hittem, hogy ezt T e magad intézed el
az igazgatósággal és nekem a jelzett hat estét kell kitöltenem. A
programváltozásba természetesen örömmel egyezem bele és a felszó'
lításokat is ilyen értelemben küldöm szét. Persze 10-éig nem lehetné
nek N álad a kéziratok, én meg csak 15. körül érkezem, de nem Ígér
hetem, hogy addig valamennyi kéziratot összegyűjthetem. Magam is
azt hiszem, hogy legjobb lenne ezt a hetet szeptember elejére halasz
tani, mert most kapkodva, hiányosan tudnók csak összeállítani.
A z útlevelek ügyében azért nem írtam, mert közülünk úgyis
csak az mehet, aki maga tudja útlevelét megszerezni. A közbenjárás
többet árt, mint amennyit használ. Ha tavaly Ducsity nem protegál,
biztosan Pestre jutottam volna, de az ő protekciója elgáncsolta uta
zásomat, mert itt őt senki sem veszi komolyan. Ducsity egyébként
mindent megígérne, de semmit sem tenne az érdekünkben. A szerep
lők közül egyedül Draskóczy fog felmenni, akinek van útlevele. Her
ceg lemondott, Szirmai nagyon rossz előadó, ő csak maradjon otthon.
Jómagam talán Pesten leszek, de alkalmatlan vagyok a beszédre, az
előadásra. íg y tehát felolvasókról, előadókról kell gondoskodni. Szí
vesen venném, ha novellámat — régi ígéretedhez híven — Magad ol
vasnád fel.
Ha Pestre érek, rögtön értesítelek és akkor sok mindenről elbe
szélgethetnénk. Nagyon, nagyon várom már azt az időt, amikor ismét
a régi, meghitt barátságban ülhetnénk együtt, tervezgethetnénk, pa
naszkodhatnánk és megpihenhetnénk siető életünk kegyetlen siklóján
N a g y szeretettel ölel öreg barátod
Sztári Szivac, 1933. május 6 -án.
Kornél
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DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Drága barátom,
először is Fekete Lajos barátunk kérését kell továbbítanom, aki meg
egyezett a budapesti rádió igazgatóságával, amely az erdélyi hét min
tájára nekünk is adna hat napon keresztül fél— 1 órát. Egy este T e
kerülnél sorra egy novelláddal, kérdés melyikkel? A novella 30— 35
percnél tovább nem tarthat. Á tnéztem a jegyzéket és azok, amelyek

m egfelelőek lennének, tovább tartanak 30 percnél (Sorsválasztás —
Vihar a Dunán). Legjobban persze a Sztáro Szuncét szeretném, de
annak nyugodt előadása legalább egy órát venne igénybe. Talán
mégis a Sorsválasztást kellene tapintatosan megkurtítani. A belső
érték m ellett a rádió is esprit local-t kér s ezért nem tudóim, m elyik
novelládra gondolhatunk még. Mindenesetre kérem döntésedet és a
novella gépírásos másolatát. Fekete még júniusban szeretné ezt a he
tet, én azonban inkább szeptemberben, hogy jobban és nyugodtabban
előkészülhessünk rá. A kiválasztott novellát mindenesetre küldd el,
hogy személyesen felvihessem. Május 15. körül indulok.
A Sztáró Szuncét nagyon köszönöm. Szép, finom, lágy, de amel
lett igaz, életes írás. Mindenesetre nem fogsz szégyent vallani vele a
nagyon is tarka társaságban.
Semmiesetre sem osztom pesszimista véleményedet. A z anyag
nagyon gazdag és számításom szerint legalább 14 ívet jelent. E gye
dül a Februári csipkét hagynám ki belőle, amiben nem találok se
gúnyt, se bájt, se életet. A T e képzeletedet valószínűleg gyorsan fe l
gyújtja az a néhány szimbolikus kép, amelynek szimbólumát az o l 
vasó nem érti, a hideg képek és szavak ezért fárasztóak és érthetet
lenek.
H og y tetszett Börcsök regénye? N agyon kíváncsi vagyok a kri
tikádra.
Szeretettel ölel öreg barátod
Sztári Szivac, 1933. május 6 -án
K ornél

410
C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
leveled, ma, vasárnap érkezett, így tehát már nem tudtam intézkedni
cikkem ügyében. De italán jobb is, hogy cikkem nem jelent meg —
noha Kázm ér hívatlan prókátorságát jó lett lett volna leleplezni. A
helyzet most m egváltozott és a harcot semmiesetre sem lehet feladni,
mert mégis csak szemtelenség, hogy Hermann K ároly és a két Havas
bedumálja magát a Pen Klubba akkor, mikor a vajdasági irodalom
igazi, aktív és vajdasági munkásai kimaradnak. Farkas Geizának vagy
30 tudományos és jó néhány szépirodalmi munkája jelent már meg.
Szirmai, K ristály — hogy csak az öregeket említsem, — százszor in# kább érdemelnék a beválasztást, mint a nagyszájú és teljesen tehet
ségtelen Am brus Balázs, a vezércikkíró Havas K ároly és a gyereke
sen dilettáns Havas Emiiké. Ezt okvetlenül szóvá kellene tenni. N em
a beválasztottakat kritizálni, hanem a kimaradtak érdekében e ré ly e 
sen szót emelni. M ert ez mégis csak lehetetlen helyzet, hogy az, aki

nem tartozik a szabadkai „intellektüer-ekhez és M ózes vallásához*
az nem jöhet szóba a Pen Klub tagválasztásánál.
N em tudom még, álnéven írjam-e ezt a cikket, avagy írjam alá
a nevemet, de ezt az „intellektüel“ önkényeskedést nem lehet tűrni.
Ezek visszaélnek a beográdi Pen Klub jóhiszeműségével, nagyköve
teknek adják ki magukat, holott semmi közük sincs az íráshoz meg a
Vajdaságihoz.
Rériek, légy oly jó és értesíts sürgönyileg akkor, ha a cikk ellen
akár Neked, akár a lapnak kifogása van, nehogy m egint hiába írjak
egy cikket. H a kedden nem kapok értesítést, akkor szerdán küldöm
a cikket.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933. május 7-én
Kornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Imrém,
ma érkezett Műnk A rtúr kézirata. Bácskai történetet ígért, helyette
azonban szibériai novellát küldött. Ez még nem lenne olyan nagy baj,
mint a novella gyengesége, kopott, színpadi beállítása. A z t írja: most
utoljára, mégegyszer Szibéria! Közben kínlódom az antológia össze
állításával, egységes lelket akarok teremteni, a miljőhatást akarom
kidomborítani és — kiki saját mesterségét folytatja, fo ly ta tja . . . E le
inte azt hittem, hogy egy-két más levegőjű írás könnyen elcsúszik,
nem zavarja az egységet, de most belátom, hogy minden erőlködésem
hiábavaló. M ost jönnek Havasék, Vidorék, Farkas Frigyesék, akiknek
írásai nagyon messze lesznek a bácskai akácoktól, a megszokott internacionális talajtalanságban fognak lebegni, úgyhogy az én szándékaim
— amelyeket ezek az urak nem ismernek és ha ismernek, nem hono
rálnak — mulatságos don-quijotei ábrándoknak tűnnek majd fel az
olvasó szemében. Jól tudom, hogy más szempontok is vannak, mint
a szerkesztő irányt, életet, lelket teremteni akaró szempontjai, tudom,
hogy a megalkuvások szükségesek, sőt elengedhetetlenek, de ugyan
akkor azt is be kell látnom, hogy szándékaimmal fiaskót vallottam,
alig néhányan értették meg intencióimat és álltak mellém s époly
kevésbé sikerült egységet teremtenem ebben az antológiában, mint
esprit localt. Ezért arra kérlek, drága Imrém, vedd le a cím lapról a
nevemetf sőt talán a csöppet sem találó címet is meg kellene változ
tatni és hagyd ki az előszót is, ami ezekután felesleges, gúnyos röhö
gésre késztető írás lesz. Ekkor sokkal szabadabban érvényesülhetnek a
gyakorlati szempontok, meg lehet bolygatni az áboét és be lehet
venni bármilyen írást, hiszen senki sem lesz felelős érte. D e én nem

szerepelhetek, mint egy olyan antológia szerkesztője, melynek össze
állítása hitemmel és intencióimmal homlokegyenest ellenkezik.
A mellékelt kéziratokon kívül még tőlem, Sziráky Dénes Sándor
tól, Szirmai Károlyitól, T ó th Bagi Istvántól és V értes V . Károly tói
szerettem volna kéziratot hozni az antológiába. Szeretném, ha én k i
maradhatnék, hogy ezzel is jelezzem kívül-állásómat. N ovellám kü
lönben is hosszú (12— 14 oldal). A többiekét a napokban teszem pos
tára.
M egértésedet kérem, drága Imrém. Ez a sok megalkuvás nagyon
elszomorít, egyszerűen nem tudom elviselni. Tudom, hogy a szer
kesztő joga nem szuverén, de az, akinek nincs kem ény m eggyőződése
és szigorú szerkesztési hite, nem 'lehet jó szerkesztő. Nekem naigy
felszabadulást jelent, ha nevem és előszavam lekerül az antológiáról.
M ert így olyan lenne a szerepem, mint vásári kikiáltóé, aki mindent
ígér, csakhogy a közönséget becsalogassa s a közönség csak bent a
bódéban jön rá, hogy semmi érdekes és eredeti néznivaló sincsen,
hogy a kikáltó csúnyán becsapta. Erre a szerepre nem vagyok való.
Szeretettel, igaz barátsággal ölel
Szt. Szivac, 1933 — V . — 9.
K orn él
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KENDE FERENCNEK, SZAB AD K A
Drága Ferencem,
nagyon köszönöm szívességedet, szeretném hinni, hogy nem okozok
kérésemmel nagyobb fáradságot és kellemetlenséget. Egyelőre arra
kérlek, hogy a mellékelt 8000 dinárt utald át Pestre és közöld velem,
hogy ez összeget hol vehetem át.
Köszönöm szépen az antológiáért felajánlott tiszteletdíjat, de azt
el nem fogadhatom, mivel — amint ezt már Radonak megírtam —
nem vállalhatom tovább az antológia szerkesztését. Igaz, hogy az
anyagot javarészt én gyűjtöttem össze, de az összeállításért, a szer^
kesztésért a felelősséget nem vállalom. Ezért megkértem Radót, hogy
vegye le nevem et a címlapról és hagyja ki az előszavamat. Be kell
látnom, hogy én nem vagyok erre a szerepre való.
N agyon keserít ez az ügy, nagyon fáj, hogy elgondolásomat még
részben sem valósíthattam ¡meg. Én egy egységes, érdekes antológiát
szerettem volna összeállítani, amelynek eleven lelke van s ezt a lük
tető lelket az azonos miljőhatásból szerettem volna megteremteni. A z
írók nagy része nem akarta, vagy nem tudta megérteni szándékaimat
egyedül a fiatalok álltak mellém és siettek segítségemre. Ha tettem
is megalkuvásokat, hitem makacs volt és megmásíthatatlan, sőt még
ma is vallom, hogy irodalmunkból csak akkor lehet valami, ha föl-

dünkbe, népünkbe, problémáiba (kapaszkodik. Közben Radó látoga
tott meg és m eggyőzött arról, hogy más szempontokat is figyelem be
kell venni és legalább 6— 7 olyan ki vénült dilettánst kell felvenni az
antológiába, akik elgondolásomat nem is ismerik és ha ismerik, nem
respektálják. Az antológia így úgy fog festeni, mint kivénült, minden
től távol álló dilettánsok memhelye. Havas K á roly és Havas Emil
szépirodalmi munkáit magad is ismered, a legnagyobb felháborodás
sal utasítottad vissza őket, Lucia egy vadregényes erdőben élő pánról cseveg, aki 20— 30 év előtt szerelmes volt bele. Farkas Frigyes és
V id o r talajtalan, cionista mellékízű internacionaizmusba ágyazott
írásai egyenes kigúnyolásai szerkesztői szándékaimnak. Beláttam,
hogy ezeknek az embereknek szerepeltetésére szükség van, hogy nem
lehet nélkülük az antológiát megjelentetni, de ugyanakkor beláttam
azt is, hogy én teljesen felesleges vagyok makacs hitemmel, m iljo
elméletemmel, Taine-nel, Crocé-val irányt szabó és igaz irodalmat
terem tő szándékaimmal. H item semmit sem rendült meg, de be k el
lett látnom, hogy a jelen körülmények között kudarcot vallottam,
nem való vagyok arra a szerepre, amely hitfeladást és végnélküli meg
alkuvást követel. Ezért nem érzem magam feljogosultnak, hogy olyan
munkáért fogadjak el díjazást, am elyre alkalmatlan vagyok.
Szeretettel ölel
igaz barátod
Sztári Szivac, 1933 — V — 1 0 .
K orn él
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
sietve küldöm a Kalangya kéziratait és a R. U. vasárnapi számába
szánt cikkemet. A Kalangya májusi számába okvetlenül jöjjön :
1 . Szirmai novellája (a múlt számból maradt vissza)
2. Aranyady novellája
3. szerb fordítás (Zsárkó regényrészletét még nem olvastam át)
4. Láthatár A fejnélküli emberről és A végtelen falról. A z előbbit
Draskóczytól várom, az utóbbit Szirmaitól. Talán lég y o ly jó és sür
gesd meg a kritikát Draskóczynál. Én már kétszer írtam neki, ígéretet
is kaptam tőle, de a kéziratot még eddig nem.

Magam is küldök még két Láthatárt, valamint Zsárkó regényrészletét.
A kongresszusról véleményem szerint legfeljebb a fedőlapon
lehetne írni, furcsán festünk ha a Pen Klubról a Láthatárban isme
retterjeszt ő cikkecskét közölnénk. A z t hiszem, mindenki tudja, hogy

a Pen Klub .az írók nemzetközi társasága — többet nem is szükséges
tudni. A kongresszusról természetesen részletes beszámolót kellene
hozni.
Szeretettel ölel
1933 — május 10-én
K ornél
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F E K E TE L A J O S N A K , B U D A P E S T
Drágia Lajosom,
a délszláv költők estjére elküldtem N ek ed egy Bazsalikomot és két
Krlezsa-fordítást. A Bazsalikomban vörös ceruzával jelöltem m eg
azokat a verseket, m elyek előadásra kerülhetnek. Krlezsától ok vetle
nül hozni kell egy verset, azonkívül feltétlenül illeszd a műsorba
Zsupancsics mellékelt versét is. Zsupancsics a legnagyobb élő délszláv
költő, sokkal, sokkal erősebb Ducsitynál. Sajnos, nehezen boldogulok
a szlovénnal, am ely a szerbtől nehezebb és elég távol áll — ugyan
Golnikon tanultam valamit, de ez mégsem elég arra, hogy Zsupanesács szimbólumoktól terhes verseit pontosan átültessem. Ismételten
kérlek tehát, hogy a délszláv költők estjéből a horvát Krlezsa és a
szlovén Zsupancsics ne maradjanak ki.
Itt küldöm még Herceg novelláját és az én akácos versemet»
amelyet a délszlávországi magyar költők estjén szeretnék viszont
hallani. Ez a vers — ha akarod — a nagy egyesülési vágyat és gon
dolatot szolgálja s ezért valószínűleg nem lesz a rádiónak kifogása
ellene.
Pénteken, vagy szombaton utazom, ha állapotom megengedi. O tt
honom a M ártonhegyi szanatórium lesz. (I., Tamás-u. 22.) Ha fent
leszek, m indjárt értesítelek.
Addig is szeretettel gondol Rád
Sztár! Szivac, 1933 — május 14.
igaz testvéred
Kornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
itt küldöm a Kalangya hátralevő kéziratait. Egyedül Szirmai kritikája
hiányzik Börcsök regényéről, ugyan Kisbéry is írt róla, de szerettem
volna, ha a két kritika együttesen jelenik meg. Talán inkább Zsárkó
fordítása jöjjön , mint Lazarevityé, ami talán értékesebb írás, de Zsár-

kora szükségünk van, no, meg a barátságot sem szabad elfelejtenünk.
A z írói szekciónak névsorát k é t év előtt összeállítottam, ez
Juhásznál van. A zó ta új tehetségek tűntek fel s ezért nagyon szeret
ném, ha a következőkkel bővülne a névsor: Aranyady G yörgy, Bencz
Boldizsár, Börcsök Erzsébet, Dudás Kálmán, H erceg János, Kisbéry
János, Nánássy Károly, T ó th Bagi István.
N agyon szeretném tudni, hogy ki kapja ebben atz évben az
ezüst tulipánt. Ha megtudnál valamit, közöld velem.
Ezen a héten még itthon vagyok. Talán vasárnap vagy hétfőn
utazom.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933, május 15-én.
K orn él
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DR. D R A S K Ó C Z Y E D É N E K , ÓBECSE
Drága Ducikám,
nagyon köszönöm kritikádat, lelkes helyesléssel olvastam. N agyon
ügyesen és helyesen állítottad be Geiza bácsi alakját, értékelésed
mindenképen igaz és pontos, ment őt csak in toto szabad elbírálni.
In partibus mindenkit ki lehet végezni, örülök, hogy V . .. is megkapja
— habár nagyon szelíden — a magáét. Mecénáskodni lehet előszó
írás nélkül is, ezt be kellene látnia, sajnos, az öreg előtt elmosódnak
a határok, nem tudja hol végződik a .szerepköre. A z öreg nemcsak
vállalta az előszó-írást, de viharosan ¡tiltakozott az ellen, hogy ostoba
ságait kijavítsam.
N agyon örülök, hogy vállaltad a rádió bevezető előadását. Iga
zán váratlanul engedelmes fiú lett belőled, megértő, igyekvő, aktív
segítőtárs. Tehetségedről, elhivatottságodról nem írok, ez nem új és
nem váratlan. D e megértő aktivitásod roppant kellemesen és újsze
rűén hat, meg kell, hogy külön öleljelek érte.
Kérdéseidre a következő válaszokat küldhetem:
1.
M inthogy Fekete maga rendezi ia vajdasági hetet, nem tudom
pontosan, hogy kiket vesz még fel és kiket hagy ki a programból.
Legutóbb még így festett a hat este: I. — Draskóczy bevezetés —
Vajdasági magyar költők (Bencz, Adorján, Dudás, Csuka, Szenteieky,
Sziráky Dénes Sándor, esetleg G ergely Boriska). II. Szirmay: V ihar
a Dunán (novella). III. Fekete Lajos. IV . Herceg János: Kirándulás
a nagyapámmal, utána 5— 6 délszláv költő. V . Szenteieky: Kálmán
késői csókja (novella). V I. András — hangjáték K ristály hasoncímű
novellájából összeállította Szenteieky.

2 . Meg kellene említeni még Borsodit, Radót, G eiza bácsit, Bor
osok Erzsébetet, C zirákyt és Kendét, aki m egterem tője a délszlávországi magyar könyvkiadásnak, m iként Csuka a m egterem tője a
Vajdasági írásnak, a M i Irodalmunknak és a Kalangyának.

3. Fekete, Csuka verskötetei, Műnk A rtú r: A nagy káder (négy
kiadás!) — Hinterland, továbbá az új magyar könyvkiadás ki
adványai.
4. Ú gy tudom, hogy a rádió ezt a hat estét a délszlávországi ma
gyar irodalomnak ajánlotta fel. Én egy szociográfiai tanulmányt
ajánlottam fel magyarságunkról, de Fekete szerint ilyesmi nem kellPersze elkerülhetetlen, hogy általános kultúrális tényezőket ne említ
sél fel előadásodban.
5. Vélem ényem szerint a reális kép csak addig jogosult, amíg
nem csüggesztő hatású.
6 . Verseim elszórtan jelentek meg, érdemes, említésre méltó
könyvem nem jelent meg. Elég, ha felem líted, hogy a Kalangya szer
kesztője vagyok és olyan irodalmat szeretnék megteremteni, m ely
földünkben, népünkben, jelenünkben gyökerezik. Sajnos, ez az elgon
dolásom nehezen valósítható meg, de vigasztaló tünet, hogy a fiatalok
(H erceg János, A ran yady G yörgy, Bencz Boldizsár, Adorján András,
Dudás Kálmán, T ó th Bagi István) már azon iá csapáson mennek, ame
lyet én jelöltem meg. Sőt, az idősebbek megtérítésével is dicsekedhetem. Szirmai, Radó, Kende, Műnk A rtú r is elismerték, hogy nem
lehet gyökértelenül kallódni a Férfi meg a N ő , a sázassági háromszög,
a gondtalan grófi szerelmek kopott, unott kulisszái között. K ell
valami pozitívumba kapaszkodni s ez a pozitívum csak az életünk
lehet, sorsunk, földünk, magyarságunk. A most m egjelenő Akácok
alatt c. novellásantológia előszavában részletesen kifejttettem ezt az
elpusztíthatatlan, hitemet, megingathatatlan átláspontomt. Sajnálom,
hogy a Borsodi Lajosok, G ovoikovichok, Havas Em ilek ellenzéki
frontot csinálnak, de ezektől az emberektől már semmit se lehet várni
s talán épen tehetetlenségük tudata kergeti őket /a múlt ledőlt esz
ményeihez, az „örök Szép“ , az „örök Emberi“ hibásan értelmezett
fogalmaihoz.

N o, de nem politizálok, a lázam is kellemetlenkedik. Ha állapo
tom megengedi, akkor talán hétfőn útrakelek.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 — V — 15-én.
K om ét

KENDE FERENCNEK, SZABAD KA
Drága Ferencem,
nagyon jó l estek megértő, sőt együttérző soraid, sok köszönet
értük. Tiailán mégis sikerül valami egységes lelket, l’unita organicát —
ahogy Croce mondja — teremteni az antológiában. Lehet, hogy sután
sikerül, de a szándék nemessége, az elgondolás szükségessége, az új
horizontok távlata enyhíteni fo g ja a kisérlet sutaságát.
Valószínűleg hétfőn, 2 2 -én utazom Pestre, a Mártonihegyi szana
tóriumba (ha a címet elfelejtetted volna: I., Tamás-ucca 2 2 .). A pénzt
ide kérem és még egyszer köszönöm fáradozásodat.
Lucia írt, levelében arról tesz említést, hogy az antológiába szánt
novellát Radónak adta át. N agyon kérlek, szólj Radónak, hogy Lucia
novelláját küldje el nekem, mert látatlanba nem szoktam ítélkezni.
N em sokat várok Luciától, de azért okvetlenül el akarom olvasni
novelláját. H á th a ...
N agyon szeretve ölel
Sztári Szivac, 1933 május 16-án
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
itt küldöm a vasárnapi cikket, talán még nem késő. N agyon kérlek,
ha csak lehetséges, küldesd az érte járó honoráriumot, mert hétfőn
már utazom és pénzre komolyan szükségem lenne. Berényi is hasonló
kéréssel jön. Feketétől meghallotta, hogy Pestre megyek, Halason
várni akar és át szeretné venni a honoráriumot.
Mellékelten küldöm a korrektúrákat. A franciát sajnos nem kap
tam meg, pedig azt hiszem annak átnézésére lennék a leghivatottabb.
A z angolt az újsziváci tiszteletes javította át, a németet közösen. A
horvát szöveget nagyon rossznak találom. Z öld ceruzával alá is húz
tam a rosszul hangzó kifejezéseket, de ezenkívül a stílusa nehézkes
és idegenszerű. Okvetlenül szeretném, ha Zsárkó vagy másvalaki át
nézné a horvát fordítást, mert ha így közöljük, akkor még bekerü
lünk a Politika „M edju namia‘‘ rovatába.
Elutazásom előtt még elküldöm a Kalangya júniusi számába szánt
kéziratokat. V iszon t a francia fordítást okvetlenül küldd el, nehogy
a fordítás goromba hibáin röhögjenek Dubrovnikban. Ha van idő.

akár Pestre is küldiheted. Pesti címem: I., Tamás-u. 2 2 . M ártonhegyi
szanatórium.
A d d ig még írok.

Szeret és ölel
Sztári Szivac, 1933 = V — 17.
K orn él
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DR. S Z IR M A I K A R O L Y N A K , U J V E R B A S Z
Postabélyegző: N ö v i Sivac, 19 V . 33 20
Gosp.
Dr. Skalin Karlo
knjizevnik
N ö v i Vrbas 2.
Seéeraoa
Drága barátom,
nagyon köszönöm küldeményedet. A kritikád kitűnő! Csupán az
utolsó két mondatot húztam át, mert már nagyon terjed a hír, hogy
a regény jobbik felét én csináltam. Pedig ez igazán nem áll, ezért kel
lett az erre uitaló célzást is kihagynom.
Minden valószínűség szerint hétfőn délelőtt utazom Verbászon
keresztül a 10.17-es gyorssal. U gyan nem lesz sok idő és alkalom a
beszélgetésre, mégis szeretnélek látni és kezet szorítani Veled.
Szeretettel ölel
Sztári Szivac, 1933 — V — 18.
K ornél
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C SU KA Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
mellékelten küldöm a francia fordítást. N agyon nehézkesnek tartom,
mondatszerkezete feleslegesen komplikált, sokszor úgy érzem, hogy
a fordító nem értette meg a magyar szöveget. Érdekes, hogy körmön
font stílusa és gazdag szókincse m ellett egészen kezdetleges nyelvtani
hibákat csinál. Mindamellett nem mertem m egbolygatni és egysze
rűbbé tenni, mert akkor az egész fordítást át kellett volna írnom.

Ami a címlapot illeti, magam is helyesebbnek tartom, ha angolul
írjuk: Congress és nem franciául: congrès, vagy németül: Kongress. A
Pen maga is angol szó — ha mindjárt minden betűnek külön jelentősége
is van (poets, essaysts, novellists)— és a T oll név alatt a toll mun
kásainak egyesülését óhajtja. Ezért jónak és helyesnek tartom a cím
lap tervezetet, sőt szeretném, ha az angol szöveg a német és francia
szöveg elé kerülne.
Kérlek légy o ly jó és küldj okvetlenül egy Kalangyát Pestre, vala
mint indíttasd meg számomra keddtől, 23-tól kezdve a Reggeli Ú jsá
got. Különösen dubrovniki cikkeidre vagyok kíváncsi. Pesti címem:
I., Tamás-utcca 22. Mártonhegyn szanatórium.
N a g y szeretettel ölel
Sztári Szivac, 933 — V — 20.
K ornél
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R A D Ó IM R É N E K , S Z A B A D K A
Drága Imrém,
az átadások, megbízások, búcsúzások lázas, fárasztó káoszából írom
ezeket a sorokat, bocsáss meg értük. És bocsáss meg, ha N eked is
átadok valamit. A rra kérlek, hogy mindjárt lépj érintkezésbe Műnk
Artúrral és Sziráky Dénes Sándorral, akik még nem küldték el az
antológiába szánt írásokat. V ed d át tőlük az írásokat és teljesen
egyéni belátásod szerint ítéld meg, alkalmasak-e az antológiába, vagy
sem. Én mindenben helyben hagyom ítéletedet és vállalom érte a
felelősséget. Szívességedért előre is meleg köszönet.
A többi kéziratot elküldtem a nyomdába.
A z antológia végére egy kis táblázatot terveztem az írók szemé
lyes adataival, de m inthogy több mint a fele nem küldte be az adato
kat, a sürgetésre, levelezésre pedig már nem volt időm, el kellett
hagynom ezt a tervem et.
M égegyszer köszönök mindent és hamarosan leveledet várom.
Igaz szeretettel
Sztári Szivac, 1933 — V — 2 1 .
K ornél

Postabélyegző: Budapest 933 máj 23 19
N gos Fekete Lajos író úrnak
Budapest,
I., Lenke-út 70.
íme, végre megérkeztem és nagyon örülnék, ha mielőbb felkeres
nél. Legalkalmasabb lenne délután 5 óra után. Szirmai kéziratát is
magammal hoztam. Sok kérdezni és beszélni valóm volna, ezért vágygyal, szeretettel várlak,
ö le l öreg barátod
933 _ V _ 23.
K orn él
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K E N D E FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Ferencem,
nagyon köszönöm jóleső érdeklődésedet és azt a megható figyelm et,
hogy feleségemet rögtön értesítetted szerencsés megérkezésemről.
N agyon jól, mondhatni teljesein otthon érzem magam a szana
tóriumban, annyi figyelemmel, gonddal, szeretettel bánnak itt az em 
berrel, aminek példáját sehol sem láttam. Különösen M arkovics csupa
figyelem és jóság, szinte valami anyai vonás van fáradhatatlan gon
doskodásában. Gergelynek hatalmas tudása és bájos, meleg m odora
roppant megnyugtat. M ég nem akadt orvos, tanáraimat is beleértve,
akiben annyi bizalmam lett volna s aki annyira hasson rám. N agyon,
nagyon örülök hogy ilyen csedes, megbékítő révben kötöttem ki.
Ducsitynak mindjárt másnap írtam egy levelet amelyben b eje
lentettem, hogy annyira gyenge vagyok, hogy utamat nem folytat:
hatom, s ezért kérem adja meg az engedélyt az ittartózkodásra. M ellé
keltem G ergely bizonyítványát, aki igazolta, hogy utazásra teljesen
alkalmatlan vagyok. Ducsity azonban nem vo lt már itthon (biztosan
Dubrovnikba utazott) s így kérésem csak akkor lesz elintézve, ha
hazajön.
Ha van időd és kedved, tájékoztass röviden, hogy áll az anto
lógia ügye. És ha találsz még nálatok egy Isola Bellát, küldd el azt
nekem, hogy Gergelynek dedikálhassam.
Markoviccsal sokat beszélünk rólatok, őnagyságáról úgy em lékez
nek itt meg, mint roppant érdekes esetről és mint kiválóan jó
páciensről.
N agyon szeret és meleg barátsággal ölel
Bpest, 1933 — május 26-án.

Drága Ferencem,
köszönöm jóságodat és figyedm edet, <de egyelőre ne küldj pénzt, m ert
van még elég. Ha fogytán lenne, idejekorán értesítelek.
Szívesen vállalom a lektori szerepet. Időm is, kedvem is van
hozzá. És igyekezni fogok mindig alapos, áttekinthető képet nyúj
tani a beküldött kéziratról, h ogy T e minden irányban tájékozott légy.
A z t hiszen azonban, sok dolgom nem akad. Szomorú, hogy nincsen
kéziratunk. Vélem ényem szerint jó volna valami nem belletrisztikai
könyvvel kijönni, mert regény úgy sincs, novelláskötet pedig az
antológiát és a K. K.^ban* m egjelenő Szirmai kötetet számítva három
is jelent már meg. Legjobb lenne olyan könyvvel kijönni, amely nem
csak érdekelné a közönséget, hanem amelyből tanulni is lehet vala
mit. A z t hiszem, ma minden olvasó hálás, ha ismereteit eg y kellemesen
olvasható könyvvel gyarapíthatja. D e ki írná meg ezt a könyvet?
Nálunk senki sincsen, aki egy érdekes, eleven, tudományos .munkát
tudna írni akár helyi témákról (Bácska és Bánát monográfiája, etno
gráfiája) akár általánosabb témákról. Talán legjobb lenne átnézni az
utolsó évtized ilyenirányú m agyar könyvtermését, hátha akad
olyasvalami, ami élénkebben érdekelné közönségünket.
Ezenkívül számba jöhetne a fordítás. Az utolsó évek legszebb
szerb regénye Boriszláv Sztánkovity Necsisztá krv-je, m elynek fordí
tásába Csuka már belekezdett, de nem tudott vele megbirkózni. N a 
gyon sok török, bolgár szó van benne, maga a stilusa is nehéz, dara
bos, csak segítséggel és nagy türelemmel lehetne ezt a fordítást befe
jezni, nem tudom, kapnál-e ilyen fordítót. A horvát irodalomban
egyedül Krlezsa az abszolút érték, de ő minden írásában kimutatja
magyargyűlöletéit, ezért nem adhatjuk közönségünk kezébe. A szlo
vének nagy Gankar-ja minden kritikát kiáll, de szlovénul senki sem
tud közülünk. Szerb novellafordításokat kiadni pedig ép úgy nincs
értelme, mint magyar novelláskötetet.
A m in t láthatod, tanácsot én se tudok adni, csupán lehetőségekről
írok, amelyek közül talán meg lehetne valamit valósítani.
A Kalangya szerkesztését nem adtam át Csukának. A júniusi
szám már körülbelül készen áll, a júliusi számot pedig még idejekorán
összeállítom.
N agyon örülnék, ha valóra váltanád ígéretedet és személyesen is
meglátogatnál. Jól esne, ha élőszóval cserélhetnénk ki terveinket és
panaszainkat.
Szerettei ölel
Bpest, 1933 — V _
K. K. =

28.

Kalangya Könyvtár. Szerk. megj.

Kende Ferenc megjegyzése:
A „Jugoszláviai Magyar K ö n yvtár“ megindulásakor kiadott kör
levelem első fogalmazványa, m elyet Szentelekynek küldöttem hozzá
szólás végett.
„M egkérdezzük a jugoszláviai magyarságtól, van-e létünknek jo g o 
sultsága?
Megkérdezzük, hogy szabad-e hinni kultúránk fennmaradásában,
vagy pusztulásra vagyunk-e ítélve?
Megkérdezzük, él-e még az ősi hit, vagy sehonnai emberekként
kell felmorzsolódnunk a népek áradatában?
Megnemértés, közöny, tespedés, ékverés és meddő szélmalomharc* után egy biztos táborba tömörül a jugoszláviai magyar írógárda
és hosszú évek, mécskialvó kínos éjjelek munkáit nyújtja itt a -ma
gyarságnak. M agyar kultúrát őrző lényük, aggódó szeretetük legjavát
adják. A magyar közönségen a sor, hogy lelkűk lélekre, szívük szívre
találjon. Ha a közönség most melléjük áll, akkor a jugoszláviai -ma
gyar kultúra erőre kap és egy félm illió magyar csillaga újra fényesen
ragyog. Ha most elfordulnak tőlünk, a magyar nép ássa meg -sírját
íróinak is és magának is.
M egértő jobbot nyújtanak a m agyar írók délszláv testvéreiknek
is. Sohasem harcot hirdetnek, hanem megértéssel m élyednek népi és
nemzeti értékeik szemléletébe és hűen tolmácsolják azt a m agyar
közönségnek. Nyil-t, őszinte szívvel közelednek délszláv testvéreikhez
és minden kultúrák nevében csak egyet kérnek tőlük; hasonló
megértésit. A délszláv írók legkiválóbbjai megértéssel fogadták ezt a
nemes törekvést és a magyar írókkal együtt dolgoznak annak doku
mentálására, hogy a lelkek kultúrája mindenekfelett áll.
N em áldozat, amit kérünk, de ha áldozat volna, akkor is kér
nénk. Most kell összefogni, amikor megalakul a jugoszláviai -magyar
kultúrának igazi szövetsége, amely a magyar szellemből, magyar lélek
ből fakadt és nyelvében él. Ez az igazi szövetség, m ert -nem kényszer,
hanem egyedül a magyar kultúrgondolat ereje tartja össze megrendíthetetlenül.“
Szenteleky erre a fogalmazványra a következőket jegyezte fe l:
N a g y on jó, tömör, hatásos írás, melyhez semmi hozzátennivalóm nincs, sőt azt hiszem, a felhívás hatását rontanók
le, ha még egyet-mást hozzátennénk. K é t javításom arra vo* A z eredeti fogalmazványban „széthúzás és civódás áll“ . E zt
Szenteleky Kornél áthúzta és „ékverés és meddő szélmalomharc“ k i
fejezéssel helyettesítette. (Szerk. m egj.)

natkozik, hogy itt az írók k ö zö tt széthúzás, civódás sohasem
v o lt! Elleniben vo lt ékverés, vo lt gálád alattomos, fenyvesi
munka, amely az írók lelki harmóniáját — kicsinyes, hiúsági
vagy kapitalista érdekek miatt többszörösen meg akarta bon
tani. Ezért a „széthúzás“ és „civódás“ szavak nem fedik az
igazságot. Kornél.
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K R IS T Á L Y I S T V Á N N A K , P Á D É
Postabélyegző: Budapest, 933 jun. — 1 20
G.
KriStalj Stevan ucitelj
Padej
Banat
Drága barátom, nagyon köszönöm a cikkedet, helyesen és okosan
írtál, noha nem ártott volna, ha keményebben mondod meg az igaz
ságot. De hiszem, hogy így is meglesz a jó hatása és illetéktelen kezek
nem fogják kisajátítani a mi munkánk eredményét. — Egyelőre itt maradok s ezért, ha a Kalangyának küldenél valamit, küldd a túl
oldali címre.* Szeptemberre okvetlenül várom A föld árváit.
Szeretettel ölel
Bpest, 933 — V — 31.
Szenteleky Kornél
* Mártonhegyi Szanatórium, Budapest, I., Tamás-u. 2 2 .
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltán,
azt hiszem, a júliusi szám összeállítása nem okoz különösebb nehéz
séget. Ott van G yöngyösi és W ollák tanulmánya, Lucia, Herceg no
vellája, itt küldöm Borosa elbeszélését és egy Láthatárt. A Penről
talán Radó vagy Borsodi ír, Radó legalább is megígérte, hogy irat
valakivel, örülnék, ha ketten is írnátok róla. Szeretném továbbá, ha
Reményik cikke megjelenne a Kisebbségi iKultúréletben és Zsárkó
vagy Lazarevity fordítása.
N agyon kérlek, légy oly jó és a Kalangya tiszteletdíját hagyd
Kendénél, ő m ajd azt alkalomadtán hozzám juttatja. A Reggelinek küld-

tem cikket a héten, talán holnap jönni fog, azonkívül a zombori K özművelődési Egyesület is kért tőlem valamit felolvasásra. Én el is
küldtem Deáknak a felolvasásra szánt írást, de arra kértem, hogy azt
a felolvasás után rögtön küldje el a szerkesztőségnek. Címe: Szeres
sük azt, ami a miénk. Ha T e is Zom borba mennél erre a napra, akkor
elkérhetnéd Deáktól a kéziratot.
A Kalangyát és cikkeidet nagyon köszönöm. Végtelenül fáj, hogy
nem lehettem Veletek Dubrovnikban, egy-két ember nagyon érdekelt
volna (T oller, Marinetti, Kem ény János, a nagyon kedves van Loon,
akivel futólag már megismerkedtem Amsterdamban). Szederkényi
Anna még mindig nem látogatott meg, Ducsity se tért még vissza
Pestre.
Elég tétlenül élek, sokat olvasok, de az íráshoz nem jutok, mivel
egész nap feküdnöm kell. És a sok fekvés ellenére is lázaim elég m a
gasak. A mii jő egyébként szép és kellemes.
Sokat gondol Rád és szeretettel ölel
Bpest, 1933 — V I — 4.
K ornél
M ost kaptam levelet Kendétől, Lucia
látszik megalkuvások nélkül nincsen már
Pán c. novelláját, amelyet a Kalangyának
giának, hogy abc-és rend szerint sorozzák

érdekében interveniál. Ú g y
élet. L égy oly jó és Lucia
szántam, add át az antoló
be.
K orn él
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KENDE FERENCNEK, SZABAD KA
Drága Ferencem,
Bocsáss meg, hogy nem írtam előbb, noha sok mondanivalóm lett
volna, de az utolsó napokban magas lázaim voltak, úgyhogy épen
este voltam a legalkalmatlanabb az írásra és olvasásra, amikor a hiva
talos fekvés végétért.
Itt mellékelem Hesslein regényéről szóló értékmegállapításomat.
Légy oly jó és írd meg, mit csináljak a kézirattal? Én őszintén saj
nálom a portót, de azért, ha Hesslein visszakéri, természetesen m ind
járt visszaküldöm.
A z antológiáért nem vehettem fel a magam honoráriumát, hiszen
a felhívásban is tisztelet díjat ígértem az íróknak. A zonban csak azok
nak utalok ki honoráriumot, lakik eredeti írással szerepelnek. B or
sodi 30— 40 éves írásait nem lehet honorálni, mikor azok már 4— 5ször megjelentek, azt hiszem, ezt ő is be fogja látni. Ezért légy o lv
jó a mellékelt kiutalásokat figyelem be venni.

Lucia ügye így italán el lesz intézve. M egjegyzem , a megalkuvás
nem ment könnyen. N em az bánt, hogy Lucia bekerült, hanem az,
hogy most a hasonszőrű Havasok, Vidorok, Farkas Frigyesek joggal
fognak neheztelni.
N agyon köszönöm, hogy T é rey Kuthynak ilyen kimerítően v á la 
szoltál. Őrömmel és érdeklődéssel olvastam Radónak K em ény János
hoz intézett levelét. Talán valóra válik valami a sok tervezgetésből.
Szigethy levelét megkaptam, kedvesen ír az öreg, de nem tud ki
kecmeregni régi vármegyeházi múltjából. N ovelláját elküldtem Csuká
nak, a napokban pedig írni fogok neki.
A z erdélyiek nagy propagandát csináltak a mostani könyvnapon,
A jövőre nem szabad elszalasztani ezt az alkalmat, nekünk it sátrat
kell emelnünk és árusítani termékeinket.
Szeretettel ölel

1933 _

VI _

7.
Kornél
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M elléklet fenti levélhez.
Hesslein József címnélküli regénye.
A regény gerince: rémdráma. Egy 22 éves asszony m eggyilkolja
öreg férjét. A z egyik szavazóbíró, aki Ítélkezik az asszony felett, sze
relmes az asszonyba. A z asszony a második tárgyaláson azt állítja,
hogy a gyilkosság ideje alatt a szerelmes bíró lakásán volt, a bíró is
igazolja az alibit, mire az ügyész elejti a vádat, -de a bíró a tárgyalás
végeztével agyonlövi magát, mert nem tudja elviselni, hogy nem mint
a tiszta igazságot kereső bíró viselkedett és mert jóváhagyta szerel
mese hazugságát.
Ez a borzalmas dráma Újvároson, a Vajdaság legnagyobb magyar
városában játszódik le. A felületes, kusza és lyukas m iljőrajz úgy
lötyög ezen a borzalmas mesén, mint csontvázon a szakadt, hasadt
pizsama. A történetnek -nincs köze m iljőhöz, — ez nem lenne baj,
de a miljőnek köze van a főhőshöz, sőt a miljő okozza a főhős tragé
diáját és ez rettenetesen elfogult, igazságtalan beállítás. A bíró
Ószerbiából, Krusevácról kerül Újvárosba. Kruseváci társai úgy bú
csúztatják, mint aki ismeretlen gyarmatra indul, a törvényszéki elnök
még üzenetet is küld északra a magyaroknak, meg a prékói szerbek
nek, mondja meg nekik a fiatal prokonzul = akarom mondani: tör
vényszéki bíró — hogy ők testvéreknek tekintik őket. A fiatal bíró
mindössze három becsületes embert talál Ujároson: egy szerb sebész
főorvost, egy idősebb magyar ügyvédet és Elemért, a rokonszenves,
állásnélküli fiatalembert, aki ügyesen táncol és a nőkkel tartatja ki
magát, (sic!) A többiek, főleg a vajdasági szerbek önzőek, álnokok,

korruptak, kegyetlenek. A szerző szerint Krusevác a cincár-kereske
ti ők hazája, az ószerbiai bizantikus közigazgatás szellem e sokkal ma
gasabb erkölcsi nívón áll, mint a Vajdaság és a vajdasági közigazga
tás szelleme. Ami ott lenn van, az mind nemes, igaz és jó — ami a
Vajdaságban van, az gonosz, embertelen és keresztülkasul romlott.
A Vajdaság problémái (a cselekmény illusztrációja, epizódszere
pek és képek helyett) egyedül párbeszédekben, elméleti vitatkozások
ban szerepelnek. Ezekben a beszélgetésekben annyi, igazságtalan álta
lánosítás és felületesség van, ami elsősorban az itt élő szerbeket sérti
A szerző roppant ügyetlenül bolygatja meg a darázsfészket a legkíno
sabb, de kisebbségi szempontból legtöbbször lényegtelen vagy másod
rendű problémákat, úgyhogy a cenzornak oldalakat kellene áthúzni.
A z alakok élettelenek, valószínűtlenek, különösen a szerbiai főhős
puritán erkölcsi abszolutumok között libegő jellem e hat lehetetlenül.
A szerzőnek semmi érzéke sincs reális szempontból nézni a dolgokat,
csak tökéletesen jó és tökéletesen gonosz embereket ismer, azonkívül
súlyosan tájékozatlan jogi kérdésekben. A tárgyalás újrafelvétele
minden indokolás nélkül ugyanannál a bíróságnál. A haálraítélt fo g 
lyot bírája közvetlenül a második tárgyalás előtt látogatja meg. A rra
se gondol a szerző, hogyan beszél a szerb bíró a m agyar nőtársaság
ban, hogyan értheti meg a m agyar szóvicceket, stb. A regénynek sem
m iféle stiláris szépsége sincsen.
Mindent összefoglalva: semminemű átdolgozás, kihagyás, vagy
változtatás után sem tartom kiadhatónak azt a regényt. Egyszerűen
értéktelen.
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FE K E TE L A J O S N A K , B U D A P E S T
Ngos Fekete Lajos író úrnak
Budapest
XI., Lenke-út 40.
Bocsáss meg drága Lajos, hogy nem válaszoltam rögtön lapodra,
de magam is nyavalygok, lázaim vannak és a depresszió első jele az
írás-iszony. Draskóczynak mégis írtam, talán elkészül ¡már egyszer
azzal a beköszöntővel. Remélem, hogy T e hamarabb tápászkodsz fel
ax ágyból és kívánom, hogy mielőbb rendbe jö jj. H a nem jöhetnél,
írj pár nap múlva megint egy lapot. — Szeretettel ölel
igaz társad és barátod

Drága Ferencem,
az antológia kérdését a következőképen tartom megoldhatónak:
1. Markovics és Magiszter írása semmi esetve sem maradhat ki az
antológiából. Először mindkettőnek jeleztem, hogy bekerülnek, má
sodszor írásuk semmi esetre sem olyan rossz (M arkovicsé egész jó )
hogy ezért adott szavamat megmásítsam. Ha ragaszkodsz a két kötet
hez, akkor csak azt a megoldást ajánlhatom, hogy hagyjad ki az én
novellámat, ami körülbelül 20— 24 oldalt vesz el s akkor 10 ívvel talán
mégis ki tudtok jönni. Nyom atékosan hangsúlyozom és ismétlem:
M agiszter és M arkovics kihagyásáról szó sem lehet.
2 . Legjobban szeretném, ha az antológia három kötetben jelenne
meg s akkor Szirmai nagyon szép írása sem szorulna ki belőle. Igaz,
hogy így csak kilenc ívből állna egy kötet, de legalább mindenki be
kerül s amellett a júliusi kötet gondja is el lenne vetve. N agyon sze
retném, ha ezt az utóbbi megoldást választanád, sőt még arra is haj
landó lennék, hogy V id ortól is kérjünk írást, aki mégis csak jobb el
beszélő, mint a Havasok. Persze nagyon szeretném, ha V id o r elol
vasná és m egszívlelné előbb az előszót. Radó talán ügyesen elintézné
ezt az ügyet.
M ilkó Izidor kötetét helyeslem, bár az időpontot nagyon alkal
matlannak találom. A z Akácok alatt két vagy három kötet novella,
Szirmai no velláskö tettel jön s most még D óri bácsi is! Ez sok, e g y 
hangú és unalmas. Sokkal jobb lett volna egy fordított regénnyel ki
jönni s csak utána D óri bácsi hátrahagyott írásaival. D e persze a fo r
dításhoz is idő kell, egy-két hét alatt nem lehet önálló könyvet írni,
vagy becsületesen, szépen fordítani. Jó lenne, hia már most megbíz
nál valakit, aki a vranyei dialektust ismeri, Bora Sztankovity N ecsisztá krv lefordításával. A simítást, az átdolgozást akár én vagy
Radó is elvégezhetnénk. Pár év előtt Mohácsi Jenő a Nyugatban fel
panaszolta, hogy Cankarnak híres kis regénye még nincs magyarra
fordítva, pedig szerinte ez az utolsó két évtized legerősebb írása. Ezt
okvetlenül a JMK-nak kellene kihozni. Hacsak ¡kissé jobb állapotban
lennék, nagy örömmel vállalnám ezt a Cankar fordítást (persze a
szlovén szöveg m ellett a német fordítást is igénybe venném).
N agyon sajnálom, hogy a M ilkó tanulmányt nem vállalhatom.
Először is utána kellene néznem könyveinek, cikkeinek, ami innen
lehetetlen, másodszor rossz egészségi állapotom alkalmatlanná tesz
minden kom oly munkára. Már két hete, hogy minden nap magas 39
fokig terjedő lázaim vannak. Reggel roppant bágyadtan ébredek, este
a láz miatt nem tudom figyelm em et összpontosítani, szóval teljesen
hasznavehetetlen vagyok. N agyon bánt ez, mert tudom, hogy most
szükség lenne rám, hogy hasznát vehetnék munkámnak. M indig az az

érzésem van, mintha cserben hagynálak a legnagyobb bajban. L eg 
alább is ez a látszata passzivitásomnak. Maga az a tudat, hogy már
semmire sem való vagyok, nagyon keserít. De nem vádolhatom ma
gam, a sorsot, vagy az Istent. A búcsú a munkától, az élettől épolyan
természetes és egyszerű függvénye a N a g y Törvénynek, -mint a ten
ger apálya vagy a levelek hullása.
A z t hiszem, Havas K ároly alkalmasabb lenne a M ilkó tanulmány
megírására, mint Borsodi. A z t gondolnám, legjobb lenne ebben a kö
tetben a „Levelesládám ból“ című írásokat összegyűjteni. Irodalom 
történeti szempontból is roppant érdekes az a m eghitt viszony, am i
D óri bácsit T ó th Bélához, Vadnai Károlyhoz, V a jd a Jánosihoz, stb.
fűzte. Ezek sokkal értékesebb és érdekesebb írások, mint novellái,
amelyek már mind megjelentek.
Végül arra kérlek, hogy ne add fe l expresszleveleidet, mert itt az
expresszlevelet éjje l kézbesítik. N ekem nem lenne kellemetlen az éj
jeli posta, hiszen elég rosszul alszom, de a szem élyzet s a kopogásra
felébredt betegek nem szívesen veszik az éjjeli postást.
Szeretettel ölel
1933 _ VI 10.
K orn él
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HERCEG JÁ N O S N A K , ZO M B O R
Drága barátom,
bocsáss meg, hogy eddig még nem jelentkeztem, de nem érzem jó l
magam s magas lázaim csúnya, tétlen tespedtségbe, béna passzivitásba
löknek. Leveled kiem elt ebből a sivár minden-mindegyből, örü lök,
hogy tervezel, hogy nagy elhatározások vajúdnak bensődben, mert
bizonyos vagyok benne, hogy ez a fordulópont talán felszabadulást,
új horizontot is jelent.
Ezzel a levéllel egyidejűleg írok feleségemnek is, remélem ő meg
találja a Meghalt a szeretőm kéziratát és rögtön elküldi Neked. Kár,
hogy nem közölted az összegyűjtött írások címét, így csak sejtem,
hogy viziós írásaidat óhajtod kötetbe gyűjteni. Ezzel komolyan tar
tozol múltadnak, művészetednek és a Téged értékelni tudó emberek
nek.
N em írtál semmit Kekez Tunáról, szinte aggódom, hogy K ekez
sorsa és élete eltávolodik Tőled. N agyon kérlek, ne hagyd elsenyvedni ezt a nagyszerű, erős alakot. Tudom, hogy Szirmai gyengének
mondja, de ő mindig kicsinyességek között botladozik, semmit se tud
zavartalan megérzéssel átfogni, az élet helyett a realitások apró sze
mölcseit tapintja és kényszerképzetekkel kifogásolja.
Fekete már kétszer meglátogatott, iaz anyagot átadta a rádiónak,
de Draskóczy még most se küldötte el bevezetését s így a rádió nem
dönthetett véglegesen, hogy mikor kerülünk sorra.

A z antológiával rettenetesen sok bosszúságom van, a múltkor
39.0 fokos lázrohamban tört ki elkeseredésem. A z egyik „kim aradt“
Havas Emil már meg is támadott az előszómért nagyon bután és nagyón ügyetlenül. M ajd olvashatod a Kalangyában.
Érdekelne még, miért maradt el a Közm űvelődési Egyesület zombori estje és ki lett volna ez évben az ezüst tulipán lovagja?
N agyon szeret és ölel
Bpest, 1933 — június 17

öreg barátod
K ornél
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D R . S Z IR M A I iK A R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z

Drága Barátom,
nagyon, nagyon köszönöm meleg érdeklődésedet, aktív tenniakarásodat. M it tagadjam, jól esik, ha törődnek az emberrel, ha önzetlen,
tiszta barátsággal segítségére jönnek. Annál jobban esik aktív törődé
sed, mert ismét fáradt, passzív hangulatban kinlódom, amelyben meg
bénul minden életkedvem . Állandó magas lázaim nemcsak gyengítenek és bágyiasztanak, hanem valamilyen feneketlen minden-mindegy
be löknek. H a lázaim továbbra is ilyen makacsul kitartanak, akkor
foglalkoznom kell a hazautazás gondolatával, mert nem várhatom m eg
állapotomnak o ly mérvű leromlását, am ely a hazautazást lehetetlenné
teszi. Ha ez nemsokára bekövetkezne, akkor természetesen nem kell
Kende áldozatkészségét igénybe venni.
Fekete csütörtökön kint volt nálam. A kéziratokat átadta a rá
diónak Draskóczy bevezetője nélkül. Draskóczy már vagy hat hete
Ígérte a bevezető gyors elkészítését és a sürgető levelekre, lapokra,
sürgönyökre még csak nem is válaszol. Ha 15-ig m egjött volna a be
vezetője, akkor még e hónlapban sorrakerülhettünk volna, de így ta
lán csak szeptemberben.
A z antológia sok bosszúságot okoz. Nemcsak hogy T e maradsz
ki s így a gyűjtem ény a legszebb virágját veszíti el, hanem másokat
is (természetesen a jobbakat), sőt fő leg a jobbakat akarják kihagyni,,
akkor amikor Luciának helyet kellett biztosítanom. A z t az ajánlatot
tettem, hogy jelenjen meg három kötetben az antológia, akkor min
denki bekerülhet s főleg a Sztáró Szuncének is lesz helye, de K en de
ideges válaszában nem is reagált ajánlatomra. L égy o ly jó és képvi
seld ezt a m egbékítő megoldást Kendénél, hiszen úgy sincs kéziratuk
augusztusra.
N em írok semmit, noha sok téma vetődik fel az örökös fekvés
ben és tétlenségben. Sokat olvasok, jelenleg W e m e r Barbara oder die
Frömmigkeit-ja kábít és gyönyörködtet. Fájlalom, hogy nem jutok

francia könyvekhez, nagyon szerettem volna Proust-ba kezdeni, de
egy köles önkönyv tárnak sincs meg a Le reoherohe du temps perduje.
Kíváncsian várom kötetedet. Valam i öröm fog el engem is, mint
Téged, ha arra gondolok, hogy most először látom összegyűjtve érté
kes írásaidat. Ezt már nagyon régen megérdemelted.
N agy szeretettel ölel
Bpest, 1933. jún. 17.
K ornél
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KENDE FERENCNEK, S Z A B A D K A
Drága Ferencem,
leveledet megkaptam, köszönöm s nagy örömmel várlak. Csupán arra
kérlek, hogy egy antológiát nekem, valamint az antológiáról eddig
megjelent bírálatokat is hozd, va gy küldd el nekem. Havas Emiltől
már kaptam egy disputás írást, amely a Kalangya legközelebbi szá
mában fog jönni válaszommal együtt. Ma m eglátogatott N ém eth
László és nagy öröm öt okozott azzal, hogy két kötet Proust-ot hozott.
M ár bele is kóstoltam. Megkértem, hogy írjon ő, mint a legkiválóbb
és legfüggetlenebb magyar kritikus a Kalangyában az antológiáról, ö
vállalta is s ezért légy oly jó és küldess számára egy Akácok alatt-ot
nyári címére: Felsőgöd, (Pestm egye) Duna-u. 6 .
A viszontlátásig nagy szeretettel ölel
Bpest, 1933. V I. 24.
K ornél
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D R. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
szom baton itt volt N ém eth László, két kötet Proust-ot is hozott ma
gával. N agyon jól esett látogatása, eleven és bensőséges szellemisége.
T ö b b mint egy óráig időzött nálam, nagy sietséggel végigszáguldottunk a világirodalom óceánján s a végén megrekedtünk a magyar po
csolyákban. Proustbia már belekóstoltam. Sajnos nem tudom, elol
vashatom-e mind a 14 kötetet, mert ahhoz sok idő kell, hiába van
k ed v és hangulat hozzá. A z aprói ékosságnak titkos, benső ökonó
m iája és furcsa lenyűgöző bája megmagyarázza vagy legalább is sej
teti azt a nagy rajongást, ami majdnem minden Proust olvasót el
fogja. N ém eth László kissé húzódozott, mikor arra kértem, hogy

könyveinkről írjon. U gylátszik rosszat nem akar írni s előre tudja,
hogy magas m ércéjét egyikünk se éri el.
Havas Emil volt az első, aki az antológia előszava ellen tiltako
zott. Szeszélyesen, szánalmasan, ostobán. Tőrharcunkat olvasni fogod
a Kalangya júliusi számában. A júliusi számban kevés Láthatár van.
H a lenne valami láthatár-témád, hálás lennék, ha hamarosan m egír
nád, nehogy nagyon unalmas legyen a júliusi szám. A T e könyvedről
örömmel írok, remélem lesz annyi erőm, hogy a kritikát megírhassam.
Kende e hétre ígérte jövetelét, vele sok mindent megbeszélnék.
Pénzem még bőven van, egy páciensem pengőben fizette ki honorá
riumomat s így körülbelül még három hétig maradhatnék, de nem
hiszem, hogy addig maradok. Lázam nem múlik, eddig már 2 és fél
kilót fogytam. Kendét ne unszold fizetésre, most nincs pénzre szük
ségem, de annál inkább lesz otthon, ha orvosi gyakorlatom at teljesen
be kell szüntetnem.
A z antológia két kötete nagyon hiányos. Legelőször T e hiányzol
belőle, de Rajtad kívül akaratom ellenére még többeket kihagytak.
N agyon sok bosszúságot okozott ez az antológia, de most már neve
met nem lehet levakarni a címlapról.
Fekete nem tud arról hogy ő valaha megbántott volna Téged.
Ú gy éreztem, h ogy nagyon őszintén mondta ezt. T é rj napirendre a
dolog felett, ne konzerváld olyan sokáig haragodat és bosszúságodat.
H idd el, nem érdemes.
Szeretettel ölel öreg barátod
Epést, 1933. június 27.
K ornél
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H ERC EG J Á N O S N A K , Z O M B O R
Drága barátom,
az előszó ügyében be kell vallanom kényes helyzetem et. Ugyanis
nemrég tagadtam meg az előszóírást Cziráky Imrének, kinek egy noveiláskötete jelenik meg a J. M. K.-ban, azelőtt pedig Szirmainak.
A z t írtam indokolásul, hogy az előszónak csak ott látom jogosultsá
gát, ahol elveket, szempontokat kell ismertetni, ahol ismeretlen új
csapáson induló tehetségeket kell bemutatni. A J. M. K. családi
könyvtár, amelynek olvasói egyúttal a Kalangya előfizetői is, követ
kezőleg az ismertetés, a bemutatás teljesen felesleges. A T e eseted
persze más, mégis félék, hogy a visszautasítottak félremagyarázzák,
ha a T e könyved elé írnék néhány sort. Ha pedig előszót írnék, ak
k o r kritikát nem írhatnék, pedig nekem is 'több kedvem lenne az utób

bihoz. Ezért tehát válassz, drága barátom. Ha előszót kívánsz, rögtön
megkapod.
N agyon örülök, hogy a K ek ezt nem ejtetted el és kíváncsian
várom további életét. A júliusi számba kevés láthatár van eddigNincs valami témád, könyvkritikád, ami a láthatárba illik?
N ém eth László felkeresett, két kötet Proustot is hozott magával,
későd válaszomnak is részben ez az oka. D e azért az előszó — ha
kívánod — rögtön elkészül. K önyvedre nagyon kíváncsi vagyok. A
T e nyomdádban készül, vagy máshol?
Igaz szeretettel ölel öreg barátod
Bpest, 1933. V I. 28.
K ornél
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C S U K A Z O L T Á N N A K , Ú J V ID É K
Kedves Zoltánom,
itt küldöm a kéziratokat, azt hiszem elég pontos vagyok. A Tartalom
mutatót sajnos nem tudom küldeni, mivel, mint írtam is már, nem
állnak rendelkezésemre a Kai. ezévi számai. Talán bízz meg valakit
ezzel a tisztán mehanikus munkával, csak kösd a lelkére, hogy a leg
pontosabban állítsa össze a mutatót, nehogy valaki kimaradjon! Talán
Szabó Ferenc alkalmas lenne erre a munkára.
Fekete nem volt itt már közel két hete, talán ő is betegeskedik.
Ma délben Ducsity vo lt nálam Debreezenivel. K özel két óra hosszat
fecsegett.
Kendét már a múlt héten vártam, de írta, hogy útlevél nehézsé
gei miatt egyelőre nem jöhet.
T e mikor készülsz Pestre? Látom, hogy a N ap ló lement egy di
nárra. Csúnya, kapkodó, fejvesztett helyzet a magyar sajtóban. A z t
hiszem, már T e is kifogysz a mentőötletekből.
M ivel állapotom semmit se javul, komolyan foglalkozom a haza
téréssel, csupán félek ilyen gyengén, lázasan útrakelni. Mégis hiszem,
hogy hamarabb leszek otthon, mint T e Pesten. Utrakelésemről min
denesetre értesítlek.
N agy szeretettel ölel
1933. július 4-én.
K om éi

C Z IR Á K Y IM R É N E K , ÓBECSE
Drága barátom,
bocsásson meg, hogy kések a válasszal, de nyavalyás, lázas állapotom
bizony alig enged időt és koncentrált figyelmet az írá-sra. — írásait
nagyon köszönöm, nemsokára jönni fognak.
Sajnálom, hogy az előszó dolgában lemondó választ kell küldenem. M ikor a J. M. K. megindult, szó volt arról, hogy minden kötet
elé előszót írjunk. Én akkor elleneztem a tervet, mert az ott szóhoz
jutó írókat nem kell bemutatni a K ön yvtár (s egyúttal a Kalangya)
olvasóinak. A z t meg a közönség gyanakodva veszi, ha az írások érté
két és kiválóságát dicsérjük az előszóban. Bármilyen őszinte lenne az
értékmegállapítás, az olvasó nem tekintheti őszintének a kritikát;
mert bizonyos abban, hogy az előszó írója „hazabeszél“ . Sokan el sem
olvassák, nehogy befolyásolja őket önálló véleményük kialakulásában.
Ezzel az ellenvetéssel már három felkérést utasítottam vissza, egyé
nül Herceg János saját kiadásában megjelenő viziós írásai elé írtam
néhány magyarázó szót, részben, mert ezek az írások valóban magya
rázatra szorultak, részben pedig mert a szerző ezzel az előszóval job
ban gondolja terjeszthetni könyvét.
N agyon jól esett meleg szeretető és ragaszkodása, ami soraiból
felémcsapott. M égis csak ez az egyedüli, ami megmarad túl a harcon,
az életen, mégis csak „a szeretet mozgatja a N ap ot és a többi csilla
gokat“ .
Igaz szeretettel köszönti öreg barátja
Bpest, 1933. július 5-én
Szenteleky
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KENDE FERENCNEK, SZA B A D K A
Drága Ferencem,
Szirmai már tegnap írt arról a tervről, amelyről mai leveledben gon
dos, részletességgel beszámolsz. Rögtön válaszoltam is neki. V ála
szom lényege az volt, hogy nemcsak jóindulatú semlegességgel, de
őszinte örömmel veszem, ha íróink egy napilapban becsületes hajlékot
kapnak. Én persze nem vehetek részt a hajlék megteremtésében. Első
sorban egészségi állapotom nem engedi az odaadó, lelkiismeretes
munkát, másodsorban nem akarom agóniájában otthagyni a R. U.-ot.
Belátom, hogy a R. U. nívótlan, rosszul szerkesztett lap, mégis be kell
vallanom, hogy nekem ez a ványadt sajtótermék áll legközelebb a
szívemhez. Ú g y érzem, hogy ezt a lapot naivan, ügyetlenül, de be

csületes magyar szándékkal csinálták -mindig. N em vagyok antisze
mita, de azt mégsem tartom helyesnek, hogy a P E N Club reprezen
tatív nyolc tagja közül hat zsidó legyen ^ugyanakkor négy érdeme®,
tehetséges keresztény magyar író kimaradjon. Éppen úgy nem helye
selhetem azt, hogy a magyar sajtó cionista kezekben legyen. N incs
igazad, mikor azt írod, hogy a lapok politikai és világnézeti irányt
nem követhetnek. M ár a hírek kiválogatása, elrendezése, elhallgatása
is elárulja egy világszemléletét. H a egy k p pl. elhallgat egy magyar
kultúrünnepet vagy kultúreseményt, de ugyanakkor lelkes és hasábos
cikkben számol be a zombori cionista egyesület öt órai teájáról —
ilyen lap nem nevezhető -magyar lapnak. Ha egy lap sohasem fo g 
lalkozik a kisebbségi magyar kultúrproblémákkal a kisebbség kultúrális és gazdasági bajaival, az nem érdemli meg a magyar sajtóter
mék elnevezését. A z t hiszem T e :s belátod, hogy fenti állításod nem
helytálló. A jugoszláviai sajtóviszonyok igenis lehetővé teszik, hogy
öntudatos kisebbségi magyar szellemben szerkesszenek egy lapot.
Egy ilyen m agyar lap sorsát azonban nem látom biztosítottnak
cionista kezekben. Én Bródyt becsülöm és Fenyvesnél százszor többre
értékelem. Becsületesebb, egyenesebb, tisztább szándékú. De nem
lehet zokon venni tőle, ha szíve és tolla nem lesz magyar. N ek i a
cionizmus nemcsak szívügye, hanem bármikori megélhetési forrása.
Talán megértheted, -hogy amíg a R. U. él, addig nem lehetek hűt
len hozzá. Ettől eltekintve azonban Szirmai fészekrakását a legna
gyobb örömmel veszem és erkölcsileg támogatom.
Állapotom változatlan, lázam állandóan magas, súlyom egyre
fogy. Jövő héten mindenképen otthon leszek. írd meg, légy szíves,
mit csináljak a fennmaradó pénzzel? Hagyjam itt M arkovitynál?
Szeretettel ölel
1933. július 12-én.
K ornél
439
KEND E FERENCNEK, S Z A B A D K A
Kedves Ferencem,
töltőtollam a -szobámban maradt s én itt fekszem a kertben, bocsásd
meg tehát az irónos írást. Köszönöm nagyon leveledet, velem törő
désedet, mégis arra kell hogy kérjelek, kapcsolj ki lassan érzelmi
áramkörödből. N ekem már nem veheted hasznomat új terveidnél, ki
kell, hogy essek számításaidból és érdeklődésedből. Ez így van rend
jén, ebbe mindkettőnknek bele kell nyugodnunk. Én a lehető legna
gyobb csendben igyekszem megjárni a hátralévő pár lépcsőfokot (ó
emlékszel-e a genovai temetőben a scala ultimo-ra? (Eddig se pa
naszkodtam, önmagámról csak száraz tényeket közöltem , azt is a T e
felszólításodra. Ezentúl azonban felesleges lesz magamról minden

szó, újabb terveid elvonják érdeklődésedet a munkaképtelenné vált
munkatársról s én is nyugodtan zárkózom be önmagamba, mint Marcus Aurelius hűvös, megtisztult magányába.
A z t hiszem, szerdán vagy csütörtökön utazom. Feleségem értem
jön Szabadkáig, ezért ne fáraszd -magad és ne szakítsd félbe munká
dat. Feleségem mellettem lesz, azt hiszem különösebb baj nélkül te
szem meg az útat.
N em tudom még mennyi pénzt hagyok Markovicsnál. Hazulról
majd megírom N eked, amikor is kérni foglak, hogy számoljunk el
egymással.
N agy szeretettel ölel öreg barátod
1933. július 15-én
K ornél
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DR. S Z IR M A I K Á R O L Y N A K , U J V E R B Á S Z
Drága barátom,
értesítlek, hogy szerdán viagy csütörtökön utazom haza. N agyon k é r
lek, ne gyere ki az állomásra, fáradt leszek, lázas és beszédre alkal
matlan. Talán majd hazulról írok, hogy egyszer látogass el hozzám.
Leveled nagyon komor, szinte még engem is deprimált. Ennyi sú
lyos pesszimizmussal nem lehet terveket megvalósítani. Főleg a mun
katársak közönyét, lustaságát kell ostorozni, aki tud írni, az írjon,
ma már nem követelik ezt ingyen tőle. A tehetségesebbje nem bízik
önmagában, ezeknek határozottan széles horizontú optimizmusra van
szükségük. Vannak, akik minden önkritika nélkül írnak (pld. Börcsök), ezekkel nagyon csínyján kell bánni, mert végeredményben nem
tehetségtelenek, csak termésük roppant egyenlőtlen. Ezért végleges,
lesújtó ítéletet sohasem szabad mondani. Megalkuvásokat okvetlenül
kell tenni, mértékegységünknek épúgy alkalmazkodni kell szegényes
adottságainkhoz, mint igényeinknek és álmainknak.
A rra kérlek, hogy Kendének ne említs semmit se az én pénzügyi
helyzetemről. Ez nem tartozik rá, könyöradom ányokat én senkitől se
fogadok el. Én csak azt kérem tőle, ami nekem a munkámért jár és
hálás leszek ha ezt megkapom. Sajnos itt is az a látszatja, m ivel pén
zemet ő utalta át, hogy ő finanszírozza ittlétemet. N o de ez igazán
lényegtelen. Más embernek súlyosabb anyagi gondjai voltak és mégis
megtalálta a megoldást. Ezt a megoldást én is meg fogom találni, ha
szükségem lesz rá. D e kérlek, többet ne írj és ne kérdezősködj erről
és főleg ne említsed Kendének a dolgot. Ha otthon leszek, Kendével
is leszámolok s akkor talán megszűnik az „anyagi támogatás“ önérze
temet sértő és unalmas legendája.
Könyvedet még nem kaptam meg. Talán holnap, mert ma vasár
nap nincs posta.
1933. július 16-án

TÖREDÉKEK

(Le v é ltö re d é k )
Már régóta közelebb akartam hozni a valóságok tanát, a Raoul
Francé féle rendtant, de mindig idegenkedtem tőle. Többet akarni
s a célokat, a lehetőségeket a lehetetlenbe vetíteni — ez volt igazi
vágyam és akarásom. Meríteni az örökkévalóságból egy gyűszűnyit,
egy tollhegynyit, átmenteni a múló létet a maradandóba, a miszti
kusba, az abszolutumba. A h elyett, hogy körülnéztem volna, messzi
napok álom fényét kereste tekintetem. Elmenekülni, ellendülni a sár
tól s repülni balga bódulatok felé. Üstökösként végigkarcolni a fekete
eget ostobán, vakon, de lelkesen, lobogósan, mint a rakéta. A z istenit
keresni, a tökéleteset, a titokzatosat az érthetetlent. Könyvek fölé
hajolni, m elyek azt tanítják, hogy a világ akarat, a világ a szeretet,
a világ az igazság, a világ a kétkedés, amelyek töprengővé teszik az
elmét és céltalannak azt a küzdelmet, melyet az élet hatalmas kérdő
jeleivel várunk. De bennünket itt Európában úgy nevelnek, hogy így
gondolkozzunk s talán ezért vagyunk mi melankólikusabbak, fáradtab
bak és hitetlenebbek, mint a kínaiak vagy az indusok, kik egész más
eredm ényekre jutnak a gondolkozás tudományában. A z ő céljaik
elérhetők s kedélyük ezért derűsebb. Vágyaik szerényebbek s ezért
sókkal megelégedettebbek. Hitük szilárdabb, mert isteneik nem száll
nak le a földre s így tökéletesen elérhetetlenek. Ezeken a dolgokon
már többször gondolkoztam, Raoul Francé könyvét is már régebben
lapozgattam, de behódolni a valóságnak nem akartam. Én nem va
gyok idevaló. N ekem eszményeim vannak. Természetes, hogy a mú
landóság, a megsemmisülés fellázított, hiszen én mindenben az örök
kévalót kerestem s célom az volt, hogy valahogy leküzdjem az elmú
lást és agyvelőm valamelyik sejtje vagy sejtcsoportja a gondolat
éterjében éljen a messzeségben, az örökkévalóság felé. De folyton a
halál került útamba. Halálra vagyok ítélve s ki tudja mely napon
vagy éjjelen hajtják végre a halálos ítéletet. Eleinte meg szerettem
volna barátkozni a halállal, azután könyörögni szerettem volna hozzá:
még ne!. M ég nem éltem eleget s nagy boldogságok nem látogattak
el szobámba. M ajd lázadozni kezdtem s erőtlen hangommal ordítot
tam, hogy igazságtalanság a halálom. Ezekután természetesen a der
medt, keserű közöny következett csak, melyben olykor még felsír
az ősznek örökké visszatérő eglogomja. És most igazat adok önnek,
asszonyom.
Nézzünk körül.

Az ósziváci temetés

Cziráky

Imre az irók nevében búcsúztatja a h a lo tta t

Utolsó istenhozzád a sir előtt.
Balra a koporsó e lő tt Szenteleky Kornél özvegye

Az utolsó napok a m ártonhegyi szanatórium ban.
Szenteleky m ellett kezelőorvosa, dr. Markovics S.

Az ósziváci sír

A z t hiszem Goethe mondja ezt a Faust első részében, de most,
h ogy ö n írja, egészen új, sőt helyes dolognak látszik. Igaza van, ne
törődjünk a metafizikával, mert közben elhanyagoljuk a valóságot,
a lehetőségek helyes kiaknázását. S ma már szerényebb vagyok az
élettel szemben. Körülnézek s számadást csinálok, mi lehet még az
enyém, meddig mehetek még, m ilyen elérhető célzászlókat tűzhetek
magam elé. Könnyebb és érthetőbb a valóság határai között mozogni,
nem meditálni miérteken és vigasztalanságokon, hanem a földön
járni és az életre gondolni, amely ma még a miénk. Igaza van aszszonyom : „az életnél szentebb és előbbre valóbb ügyünk nincs.“ Mégegyszer köszönöm, hogy visszavezetett oda, ahonnan állandóan mene
külni akarok: a valóságba. ígérem, hogy jó leszek, hogy többé nem
szököm meg, hiszen az élet fiai közé tartozom még egyelőre minden
rokkantságom mellett is.
Itt küldöm utolsó könyvem. N em kellemes olvasmány. D e azért
ne haragudjon érte, bocsássa meg azt a nagy nosztalgiát, mely lapo
zása közben felzokog, hiszen megbocsájtani olyan jó s olyan nemes
dolog. S olyan jól esne, ha nem szidna össze érte. A z ember szereti
a hibáit is, sőt dédelgeti őket, mint nyomorék gyermekeket.
JSt. Sivac, 1926. márc. 8.
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( Levéltöred ék.)
Ú gy érzem magam, mintha valami kínos és nyűgös vajúdáson
estem volna át. A z újszülött egy fordítás, saját tanulmányom fordí
tása szerb nyelvre, melyet sajnos másra nem bízhattam, ö t vagy hat
birkózós, örömtelen este múlott el, míg megszületett s most hogy
készen vagyok, valami langyos öröm lengi át az asszociációs m ező
ket: ezt is tudom. (Talán em lítettem már, drága barátnőm, hogy hat
évvel ezelőtt kezdtem el a szerb nyelv tanulását, mikor Pestről ide
jöttem. M ost pedig egy súlyos, komisz Szenteleky tanulmányt ülte
tek át erre a n yelvre!) Hasonló öröm öt éreztem, mikor az első olasz
levelet megírtam (állítólag hiba nélkül) s talán ilyesfajta öröm bizse
reg majd végig ernyedt idegeimen akkor is, ha először írok le önállóan
spanyol mondatokat. Mégis unom a nyelveket, olyan terhesek, annyi
korlátot jelentenek s annyi bajt csinálnak. A fordítás nem alkotás a
szó mélyebb értelmében, ha idegen nyelvekkel bíbelődöm, midig azt
érzem, hogy improduktív munkát végzek.
N e vegye zokon, ha ismét arról írok, hogy alkalmazkodnunk kell
a világtörvényekhez. Békésen és boldogan kell vennünk az életünket,
valami nagy, teljes harmóniát teremteni magunk körül és sohasem
elfelejteni a valóságot, a lehetőséget és a kötelességet. A z é rt lehetnek
eszményeink és álmaink, amelyek felé haladunk, mint a keleti kirá

lyok a betlehemi -csillagzat után, de céljainkat ne cseréljük össze esz
mény einkkel. Céljainknak elérhetőknek kell lenni, elérésük öröm öt,
kielégülést jelent, szóval ismét harmóniát. Menjünk eszményeink irá
nyában, de ne gondolj ük sohasem azt, hogy azokat valaha is elérhet
jük. Ó igen, szép a harc, de sokszor ostobán meddő, vagy szomorúan
nevetséges. Harmóniában élni, letompítani a feltörő önzést, elsimítani
a gyűlölet redo.it, eltakarni az aránytalanságot, megbocsájtani a bűnt
és a butaságot, jósággal fizetni ott, hol gonoszságot kaptunk — nagy,
nehéz dolog, de egyúttal megoldása életünk nagy problémájának.
Epikletosnak a filozófiájában van ez a mondat: „Csak egy nagyság
van: mindent ész szerint cselekedni sakkor minden sorscsapást el tu
dunk viselni.“ Ezt is Epikletos mondja: „Tű rj és szenvedj, m ert ez a
bölcsesség és a jóság.“ Ezek után felesleges aquinoi szent Tamás,
szent Á goston Coffesiones-ét és D e civitate D eijét olvasni, Kem pis
Tamás is fölösleges meg az egész keresztény skolasztika. K ie g ye n lí
tett, igazi, a szép és jó jegyében vitorlázó életünk sokkal több meg
nyugtatást ad, mint bármilyen dogmatizmus vagy istenelmélet.
A tárcákat köszönettel küldöm vissza. A súlyosan degenerált
Daudet ivadék tragédiája nem nagyon érdekelt, nem tudtam meg
róla többet, mint amennyit az akkori újsághírek hoztak, persze a feltálalás szépségét és művészetét azért mégis élveztem. Tetszett és ha
tott rám Jakobsenről, illetve a N iels Lyhneről szóló tanulmány. Egy
kicsit rokonnak érzem magam Jakobsennel és tétova hőseivel s aztán
^ő is köhögött, sápadt volt és v é rte le n . . . Jó érzés, ha az ember ja j
társakra akad, ha mindjárt a múltban is. A z ember nincs egyedül az
elmúlásban és az emlékezésben.
Szt. Szivac, le 3e A v r il 1926.
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(Levéltöred ék.)
A múlt héten nyolc vaskos kötet könyv érkezett Béosből, ja v a 
részt művészetbölcseleti munkák és egy különösen érdekes és lenyű
göző: Bildnisse dér Geisteskranken. Talán beszéltem már Önnek ar
ról, hogy egy nagyobb tanulmányra készülök, melynek „őrület és
képírás“ lenne a címe, s m ely főleg azt tárgyalná, mennyire tiszta
művészetet alkothatnak teljesen antiszociális elmebetegek valamint
azt, sogy mennyi sizofreniás vonás van az expresszionizmusban, a
dadaizmusban vagy az aktivizmusban. A z előbbire jó példa lenne
Blaha, Van Gogh, Munkácsy (a két Krisztus-kép már a legvirágzóbb
paralyzisben készült), az újabb irányok patologikus mivoltáról pedig
egyéni nézeteim vannak, m elyeket részletesen és ráérősen szeretnék
kiteregetni. Ez a könyv m agyar és német nyelven jelenne meg egy
szerre, sőt már bécsi kiadóm is lenne, aki a fordításról is gondoskodna

úgyhogy mindkét nyelvű kiadás Bécsben jelenne meg — így hát csá
bít a munka, bár nagy nyugalom kellene hozzá s én még mindig hi
szem, hogy egyszer, valamikor az is eljön. (Ilyen hiszékeny lélek va
gyok.) Szóval ez a nyolc könyv a többi harminccal vagy negyvennel
felkerül az íróasztalra, ahol szigorún tiltva van a takarítás. Este le
akarok rakni néhányat, hogy írásba kezdjek, de egyszerre csak meg
akad a szemem valamelyiken, felcsapod, olvasni kezdek s elfelejtem,
hogy tulajdonképen helyet akartam csinálni az íráshoz.
Köszönettel küldöm vissza a Flaubert tanulmányt. Rövid, de nem
érdektelen. Flaubert különben is nagyon érdekel, a Madame Bovarynál jobb, tökéletesebb írást még ma sem ismerek. Ilyen tiszta és esz
ményi szépségkereső talán csak Michel A n gelo és Beethoven voltak.
V an egy diákköri füzetem, amelyben ez a jelige áll vörös betűkkel:
L ’homme n’est rien Foeuvre est tout! Ez a nagyszerű, abszolút művé
szetet kívánó mondás is Flauberttől való! V o lt már idő, mikor meg
mosolyogtam ezt a fiatalos művészet-rajongást, de ma ismét kom o
lyan és áhitatosan ismétlem magamban.
Szt. Szivac, 1926. május 17-én.
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( Levéltöred ék,)
A z t is sok szeretettel kell megköszönnöm, hogy készülő mun
kámra gyűjti a forrásmunkákat. Z w e ig könyvére nagyon kíváncsi va
gyok. Sajnos eddig nem igen találtam olyan könyvekre, melyek nagy
tételeimet igazolnák, m elyeket a bizonyításban felhasználhatnék. A
legtöbben „patologikus művészetről“ van szó (pld. minden Van Gogh
monográfiában) s én ép ezt tagadom. Nincs egészséges és nincs beteg
művészet.
Picasso
és G leizer tudtommal józan, szürke em
berek, művészetük mégis sokkal ziláltabb, mint például az el
mebeteg V an Goghé vagy Gulácsyé. Előre érzem, hogy a végén
mégis csak kihajítok mindent az íróasztalomról és megírom tisztán
saját agyam ból a tanulmányt, ami talán inkább költeménynek lesz
nevezhető. A végén nem lesz három oldal forrásmunka felsorolva öt
vagy hat nyelven, de a könyv maga talán érdekesebb lesz így. Sajnos
még nagyon messze vagyok attól, hogy belekezdjek.
Én is szeretnék beleszólni az olvasmányai megválogatásába. D osz
tojevszkijt csodálom, de nem olvasom szeretettel. Hatalmas író, ke
gyetlen lélekismerő, de nem építő művész. Analitikus, lelki anató
mus, akinek nem olvasom, nem élvezem, hanem végigszenvedem az
írásait. N e olvassa őt. Hanem Puskint vegye a kezébe, olvassa el
sokszor az Anyégint, ezt a tiszta, friss, mélytüzű poézist. Sok meg
nyugtatást és megtisztulást hoz m ajd a leikébe.
Szt. Szivac, 1926. május 26-ikán.

(L evéltöred ék .)
A legfontosabb ellenvetés, amely utolsó levele után toliamra to
lakszik a D ettre féle idézet és az azzal azonosítás. N em igaz, száz
szor nem igaz a „partra vetődés“ , az elszakadás, a „messzire kiesés“ !
Én lázadozom eddigi életem és jelenlegi helyzetem ellen, de azért
sohasem érzem, hogy elvesztettem a kapcsolatot a szent viharokkal,
a szellem száguldó szárnyalásával. Én ott vagyok, velük vagyok, a
harcosok, hívők első soraiban dalolok és marsotok, én nem marad
tam le, nem vetődtem partra, én megyek, marsotok előre, lépésben,
eleven kedvvel és erővel és bizonyos vagyok benne, hogy nem is
fogok lemaradni. Én nem hiszem azokat a meggyőződéseket és hite
ket, melyet a partrajutás pillanatában vallottam, és másnak, újabb
nak érzem és hiszem magam, mint pld. hat év előtt, mikor Európa
egyik parnevü fővárosát kilenc évi ottlakás után elhagytam. N agyon
fájlalom, hogy a szukcesszív, szóval időben lepergő művészi megnyil
vánulásokat nem láthatom és részben nem hallhatom csak részben,
mert sokszor ülök a bécsi operában, (most hallgattam például a P il
langó kisasszonyt) de— utoljára is — ennek a hiánya még nem partra
vetődés, megállás, a hit megkövülése. A z eszme, a gondolat nem
ismer partot, nem ismer távolságot, sem topográfiai nehézségeket, az
eszme útja a minden és az éter, csak felvevő készülék kell hozzá.
A fontos az agyvelő, kedves barátnőm. Ha jó rádióm van, úgy a
Szaharában is nagyszerűen fogom élvezni a bécsi operát, a londoni
jazzt, a modenai vagy római hangversenyt. A felvevőkészülék a fon 
tos és nem a távolság. És ha koponyánkban tisztességes felvevőké
szülék működik, úgy nincs idő és nincs távolság, úgy érzelgős osto
baságnak tűnik fe l a partra vetődés siráma. Ismétlem, hogy az éle
tem, a környezetem borzasztó, hogy keserűségek és. elégedetlenségek
ágaskodnak lelkemben, de azért tiltakozom a partra vetődés, a szét
szakadt kapcsok kajánikodó vádja ellen. Én semmiről se maradtam le,
én mindent „fo go k “ , hogy rádió nyelven beszéljek, belső életemnek
semmi köze sincs a külsőhöz, én nem állok meg, lelki életem nem
ismer fáradságot, öregséget vagy vidéki ellaposodást, egyéniségemben,
szellemi fejlődésem ben nem lenne különbség akkor sem, ha Szivac
helyett a moszkvai Kremlben járhatnék, ha sár és por helyett a Plade
de la Concorde aszfaltját taposnám. N e higyjen D ettre testvérem
nek, asszonyom, hogy a milieu minden és az agyvelő egyéni értéke
semmi. D ettre barátom néha szenvedélyesen s ép ezért igaztalanul
ítélte meg élete jelenségeit, gyűlölte a miijőt, amelybe az események
belekényszerítették, fájdalmasan nyűgös volt családi élete is s főképen ezért ragadtatta el magát ilyen hibás és igaztalan megállapí
tásokra. N e higyjen neki, barátnőm, s főleg ne érezzen vele, együtt

ebben az írásában. M i nem vetődtünk partra, hajónkon lobog, dagad
a haladás lobogója, útunk a széles óceán: előre hát! A haladás érzése
reményt és öröm et cseppent keserű kelyhünkbe, m elyből mindennap
megáldozunk. N e dobja el a hitét, a Robinsonok is hittek, pedig
azok valóban partra vetődtek.
A z egyedüllét fájdalmas, de nem vigasztalan dolog. A z ember
megszokja önmaga társaságác, talán nagyon is megszokja és meg
szereti a legbiztosabb, a leghűbb, ha nem is a legkellemesebb barátot.
Tou t notre mal vient, de ne pouvoir etre seul — mondja Le Bruyère
és csakugyan a társtalanság sok nyugalmat hoz életünkbe. Persze a
társtalanság nem lehet végcél, csak szükséges megalkuvás, ha nincs
jobb, hát én is jó vagyok barátnak, bizalmasnak, eképen kell vigasz
talni magunkat és bízni kell abban, hogy egyszer, valamikor önma
gunknál jobb, kellemesebb és értékesebb barátra is akadunk.
Szt. Szivac, 1926 július tizenharmadikán.
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(Levéltöredék.)
A z ifjúság, a lehetőségek, feszültségek, mámorok és izmos akará
sok kora tovasiklik és lassan elviszi reményünket a váratlan fordula
tokban, hitünket a m egváltó csodákban, fellobogó fényekben. Szür
kén, lustán, laposan kígyózik tova a fénytelen életfolyó, riadt vízesé
sek, sikongós szakadékok nem ígérkeznek a holnap hortyogós lapá
lyán. N e nézzünk hát vissza a csalódások, a benemváltottságok elsiklott évein, ne csüggedjünk el, ne torpadjunk meg, hanem keressünk,
mindig keressünk. Igazságot, szépséget, vigaszt, jóságot? — mindegy.
Csak keressünk valamit, mámorodjunk meg a keresésben. Enivrezvous — ahogy Baudelaire gyönyörű poémájáhan mondja. A z utóbbi
időben többfajta válságot úsztam meg. Keresések, átalakulások, újabb
érték- és igazságformálások, újabb célkitűzések. R evízió alá vettem
az istenség fogalmát, néhány vallás filozófiai írás elolvasása újabb
lehetőségeket tárt fel, változott irodalm i ízlésem és értékelésem, ke
restem új titkokat, új szépségeket, új megértéseket kerestem, átcso
portosítottam a fogalmakat és az ítéleteket, szellemi nagytakarítást
csináltam az agyi bútorzat újabb átrendezésével. És nem néztem
vissza. N em lágyultam el az évek kegyetlen határkövén.
A z ön T eá ja nekem nagyon tetszett. Rutinos ember finom mun
kája. A z az ötvendínáros honorárium csúnya kapitalista kizsákmányo
lása a szellemi munkának egy olyan vállalat részéről, m ely naponta
ezreseket rak félre feleslegképen. N em kell különösen rámutatnom a
szerkesztés hanyagságára, pulyaságára és zavarosságára. K om oly tö
rekvés nyilvánult meg egy-kettőnkben, hogy az irodalmat teljesen
külön csináljuk és szerkesszük komolyan, hitesen, gerincesen és ma

gasabb mértékkel. Meg szeretnénk szabadulni a Resch Ilonkák és
egyéb kiskorúak társaságától. N em tudom, mennyiben lenne ez lehet
séges, egyelőre a kompromisszum tervét rajzolgatjuk: hogyan lehetne
a N agytőkét (a B. N .-t) a nemes, becsületes és értékes Munka érdek
körébe csalni.
Szt. Szivac, 1928 január 13.
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(Levéltöredék.)
Sok öröm m el és érdeklődéssel olvastam Strind'berg— W egener ta
nulmányát. Együttérzésem kísérte sorait, mert magam is sokszor érez
tem Strindberg démoni erejét, geniális élet- és embergyűlöletét. W e
gener semmiesetre sem rokonszenves jelenség: germán. Nagy, hatal
mas, unalmas és alapos germán, aki távol áll attól az emberábrázolás
tól, amivel az oroszok Csehov vagy D osztojevszkij alakját életre kel
tették. A z oroszok mélyen megrázóan élik át a színpadi hősök életét,
míg W egener úr okosan, ökonomikusán, akadémiai tudással játssza a
Golemet vagy a stirindbergi tűzérőrnagyot.
Sztári Szivac, 1928 május 9-én.
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(Levéltöredék.)
Most, hogy a Vajdasági írás első száma megjelent, kissé könynyebben lélekzem, de újabb gondok és fejtörések: m ilyen lesz a má
sodik, hogy születik meg a harmadik? Igaz, hogy ezek a gondok
inkább rendszereződnek, beosztást kaptak s így sokkal kevesebb
fáradsággal oldhatók meg, mint az első szám problémái.
A z első számból talán nem érezte ö n ki azt a hangnemet, azt a
szelektáló elvet, amit a V . I.-ban meghonosítani szeretnék. Kom oly,
súlyos írásokat szeretnék csak közölni, melyeknek vagy művészi, vagy
tudományos értékük van. A V . I. ha nem is a Nyugat nívóját, de
annak stílusát, hangnemét szeretné utánozni.
Sztári Szivac, 1928 szeptember 22.

S Z A T T L E R K A T I N K A A S S Z O N Y N A K , Ú J V ID É K
(Levéltöredék.)
N agyon jó l esik elismerő sorait olvasni a V . I.ról. H a azt a sok
sok kínlódást, gondot, fáradozást, lelkesedést és önzetlenséget látná,
amivel ezt a lapot csináljuk, úgy valószínűleg még többre értékelné.
Borcsa állandóan javul, határozott tehetség, aki azonban még mindig
keres, tanul s így folyton tisztább és csiszoltabb lesz. N em tudom,
észrevette-e Szenes Erzsi három versét a legutolsó számban? Én na
gyon értékes és rokonszenves költőnek tartom őt, sok vonzó báj és
melegség árad ki belőle.
A becsei találkozó nagyon érdekes lesz. D raskóczy nagyszabású
tervet dolgozott k i s valószínűleg valóra is váltja tervét. A z írói
találkozónak az a pikáns ígérete is van, hogy titkos ellenzék meg
fogja támadni a V . I.-t és ennek spiritus rectorait. Hivatalosan Feny
ves nem lesz benne az ellenzékben, de azért azt hiszem, nála fő zik ki
a .haditervet. Egyelőre Radó Imre, Lucia asszony, Bródy M ihály az
ellenzék látható harcosai. Még az se biztos, hogy nehéz tüzérségi
támadás lesz-e avagy bűzbombákat röpítenek a fejünkhöz?
Egy nagyszerű könyvet olvasok, mely elkápráztat nagyszerű meg
látásaival. Babits M ihály írt róla a Nyugat szeptemberi számában.
Szerzője: Julién Benda, elme La trahison des clercs. A z írástudók
árulása. Minden sora csupa megkapó nagyszerűség, csupa tiszta és
egyszerű világosság. Csak egy-két fejezet címét fordítom itt le muta
tóba: A z írástudók átveszik politikai szenvedélyeket. — A z írás
tudók politikai szenvedélyüket beviszik az írástudói működésbe. —
A z írástudók tételeikben a politikai szenvedélyek játékát játsszák.
Magasztalják a különlegeshez való vonzalmat és meggyalázzák a mindenség érzését. — Magasztalják a gyakorlatiashoz való vonzalmat és
m eggyalázzák a szellem szeretetét, stb. A m i az utolsó száz évben
hazugság gazemberség és gyalázatosság történt az írásban, az érthe
tővé, világossá válik ebben a könyvben. H ogy visszaéltek tudásukkal
az írástudók! Visz, fűt, elképeszt ez a nagyszerű éleslátással és fö 
lénnyel megírt könyv.
Szt. Szivac 1928 október 24.

S Z A T T L E R K A T I N K A A S S Z O N Y N A K , Ú J V ID É K
(Levéltöredék.)
Csukától talán értesült az újabb eseményekről, ami megint ala
posan próbára tette energiánkat és idegzetünket. A nagytőke minden
áron meg akar fojtani bennünket, mi azonban eddig minden gyilkos
sági tervet meghiúsitottunk. Én eddig nem voltam elvakult és ortodox
marxista, egyes tanokat rokonszenvvel kísértem, másokat erős kriti
kával, de most a saját bőrömön tapasztalom a tőke hallatlan kegyet
lenségét és eszménytelenségét. M ilyen csúnya és m ilyen embertelen
a nagy, otrom ba és léleknélküli molochnak mindent felzabálni akaró,
ízetlen étvágya! D e egyelőre megint mi győztünk, az új lapalapítás
kútba esett s taláil egyelőre és ilyen formában nem ér támadás ben
nünket. D e holnap újabb, váratlan támadásra lehetünk elkészülve,
hiszen a tőke étvágya csillapíthatatlan.
Sztár! Szivac, 1928 — X II — 20.
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(Levéltöredék.)
Ó, asszonyom, olyan nehéz önnek írni, olyan nehéz bevallani,
hogy kifosztottan, egyre makacsabb csüggedéssel, egyre kevesebb
tenniakarással nézek bele a zavaros kavargó mába. N em szívesen g y ó 
nok meg senkinek, nem szívesen mutatom meg tarlóit mezőimet, mert
áltatni szeretném magam és másokat is áltatni, hogy a hazugsággal
kellemesebbé tegyük az életet, a továbbot. Tudtam, hogy Önnek csak
őszinte és vigasztalan levelet küldhették s ezért udvariatlanul, gorom 
bán, gyáván hallgattam. N éha o ly fölöslegesnek tartottam a szót, mint
a dán királyfi, máskor petyhüdt letargiában nem éreztem a szót, a
kötelességet, az életet.
Először néhány külső körülmény. Szabadságot, útlevelet nem
kaphatok. A sok kísérlet és kilincselés nemcsak meddőséggel, de fö r
telmes dégout-val is járt. Egy cikkemért, amely a Naplóban akart
megjelenni s amelyben arról írtam, hogy milyen jó lenne menekülni
a ma káoszából tisztább, emberibb múltakba vagy holnapokba, az
ügyészség m egindította az eljárást ellenem és kijelentette, hogy kö
nyörtelenül elkobozza azt a lapot, amelyben nevem et meglátja. íg y
tehát nemcsak internálva vagyok ezek közé a rettenetes határok és
emberek közé, hanem némaságra is vagyok ítélve, holott soha nem
éreztem annyira szükségét annak, hogy szabadon szóljak, sikoltsak,

sírjaik, hogy elpanaszoljam azt a rengeteg tövist, türelmetlenséget és
apró kis gonoszságot, ami naponta karcol, horzsol és fanyarít mind
nyájunkat. A belső harcok és válságok borzalmas végletekbe sodor
tak: lelkes aktivitásba és mindent tagadó nihilizmusba, idegesen fel
korbácsolt rajongásokba és dermedt halálvárásba amikor csupán a
nagy közöny és tespedtség bénítja meg az utolsó mozdulatot. Mohón
kerestem a narkotikumokat: a zenét, a könyvet, az élményeket, a
raffinált csodákat és kakukfűszagú egyszerűségeket. N éha a biblia
volt az olvasmányom, máskor mohón, dacosan tanultam angolul, egy
időben nyugtalan lelkesedéssel hittem Coudenhove Kalergi nagyszerű
könyvének, hittem Páneurópában, valami nagy nemzet- és osztály
közi egyesülésben, máskor a K eletet vártam, az új napot. Lassan rá
jöttem, hogy elveszítettem a hitemet, de nem veszítettem el kereső
kedvem et és nem tudok megmerevedni a mindenmindegyben. Talán
az A sszony hiányzik, aki ezeket a rettenetes vergődéseket puhábbá,
elviselhetőbbé tudná tenni, a símulékony, simogató asszony, aki meszszi gonosz, gálád falakon és határokon túl «talán hasonló nyugtalan
sággal keresi az utat a m egváltó H it felé. V a g y talán a gyerm ek
hiányzik, az áldott, isteni gyermek, aki nagyszerű gyönyöröket és fá j
dalmakat ígér és ad a szüleinek.
N em várok már semmit, csak keresek és el-elsüppedek a csüggedés óceánjában. Tudom, hogy minden hiábavaló: a keresés, az élet, a
halál, a hit, a vigasz, a holnap és a tovább. Jó volna menekülni ezek
től a borzalmas ürességektől, asszonyom, de fáradt vagyok és még egy
kicsit kíváncsi is, mint az a megkövült eb Pompéiben, aki kandi szem
mel nézett bele a lávába, valószínűleg arra gondolt, hogy hátha a láva
megkíméli őt, talán megáll előtte.
Sztári Szivac, 1930 — X I — 16.
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Részlet Szenteleky 1931. január 22-i leveléből:
. . . Egyébként is egy egységes irányt szeretnék adni a lapnak,
olyan irányt, amely szorosan belekapcsolódik az életbe, a kisebbségi
népiélekbe. M inden írást ebből a látszögből kell elbírálni, mert külön
ben a lapnak és munkámnak nincs létjogosultsága. Talán nem kell
hangsúlyoznom, hogy minden tanácsot, kritikát, ötletet, építő gondo
latot nagy köszönettel veszek, sőt kérlek is, hogy széljegyzetekkel
kísérjed munkámat, öröm m el (s valószínűleg elfogultsággal) látom,
hogy a M. I. nívója emelkedik, az írók kimustrálása szinte teljesnek
mondható s bízom benne, hogy mindenki írásainak javát küldi ne
künk. Különösen sokat ígérnek a fiatalok, a próbálkozók, akik biz
tosabban, több életkedvvel lélekzenek a kisebbségi atmoszférában,

akikbe játszva lehet a kisebbségi magyar öntudatot nevelni, míg az
idősebbek nem tudnak elszakadni a többségi mentalitástól, a régi M a 
gyarországnak, a régi magyar olvasóknak írnak esztétizáló és szóra
koztató szándékkal. N eh ogy félreérts, itt nem a vajdasági local couleurről van szó, hanem az új életről, amely gondolkozásunkat, érzelm i
világunkat, ízlésünket és értékmegállapításainkat determ inálja...
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Dátum: 1931. III. 29.
Drága Testvérem ,
köszönöm kedves érdeklődésedet. Sajnálom, hogy az este nem beszél
hettem Veled, sok mindent szerettem volna N ek ed elpanaszolni, sok
mindenről eltervezgetni, no de talán adódik még alkalom. Igaz, hogy
husvét után szabadságra készülök, de talán addig még ellátogatok
Szabadkára.
ígért írásodat kíváncsian, felajzott örömmel várom. A z a nagyszerű,
tragikus probléma, amelyről írni akarsz, mindnyájunk húsába s lei
kébe vág. V á jjo n milyen meglátással fogod m eg a témát s milyen
megoldást találsz? — ez a kérdés kíváncsivá tesz, hiszen nagyszerű
feleletet várok Tőled.
K ön yved et is érdeklődéssel várom. írd meg, kivel írassak róla a
M. I.-ban?
A levél többi része hiányzik.
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Drága Testvérem ,
köszönettel vettem Szabadka portréját s mondhatom, nagyon nagy
örömöt ok ozott elolvasása. Eleven, érdekes, jó szemmel meglátott
árok ép, m elyből kiérezni azt a rettenetes tespedtséget és falusiasságot, m ely Szabadkát még a többi alföldi testvéreitől is megkülönböz
teti. Egyedül a magyarsággal nem foglalkoztál olyan részletességgel,
amilyet a Helikon megkívánna. Utólagos engedelmeddel a Szuboticákat Szabadkákkal helyettesítettem mert egy magyar cikkben viszszásan hat ez az egyedül Jugoszláviában dívó lojalitás. (M atija Sekelj
áruháza, Tener Mirko, V ilsonova ulicában és hasonlókat olvasok na
ponta az újságjainkban. M iért ez a gerinctelen lojalitás?! Nemsokára
majd azt olvasom, hogy egy öngyilkos a Dunav habjaiba vetette ma
gát, esetleg a seke (érts szőke) Tisaba.
A levél többi része hiányzik.
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Fekete L a jos: 67 70 83 87 89 94 96

D ietrich M ik lós : 65 66 67 68

106 108

1)10 113 1.14 115 118 124

D nevnik szabadkai szerb napilap: 159

133* 134

148 151 153 156 179 193

szerb jótékonyságii egye

196 199

201 203 207 210 ,224 231

236 237

240 241 244 245 246 250

D ob ro

D elo

sület: 230
D ob rovics P é te r

(Petar Dobrovic)

szerb festő: 150 151
Drainac Ráde szerb ¡költő: 45 46 73
Draskóczy E d e: '70 86 94 95 97 99
100 113

114115 117 118 120 121

122 124

125138 139 140 142 143

155 156

159 173 198 201 206 212

219 227

240278 279 281 294 299

310 346

347353 357 361 374 376
377 391

251 252

256 274 281 282 290 295

295 304

306310 349 357 358 363 365

Fenyves F ere n c: 35 38 39 40 41 42
47 48 52 60 70 71 89 95 99 100
103 104

105 106 107 108 113 116

117 118

119 120 123 128 141 149

150 163

164 199 200 202 203 204

207 219

240242 284 288 289 291

292 293

294 295 30H 309 315 326 382

fen y ves L a jo s: 47
F eren czi: 70

Ducsics Jován (Javan Duóié) volt
kairói, m ajd budapesti jugoszláv
követ,

író

és

költő:

— 37 38

39 40 58 147 249 255 256 259 260
261 262

267286 298 301 316 317

318 320

323347 357 362 368 372 380

Dudás -íá lm á n :

229 230 231 257

258 260 275 290 363 364
Dunavölgye folyóirat: 274

F in t a Zoltá n : 77
Fischer és Krausz nyomda: 99 102
103 121
151

123 133 136 143 148 149
164 155 156 158 159 163 168

Flachbarth E rn ő : 119
Fla u bert: 387
F ö ld i M ihály: 262 304
F rancé R aoul: 384
F ried Ferdinand: 283

Ényi István: 264 277 308 313

Friedm ann E rn ő : 106 118 123

Epiktetos: 386

F rü h w irth Mátyás: 274

Gál István: 260

Hunyadi Sándor: 294

Gál O ttó: 116 118

Ignotus: 169

Galambos F eren c: 95

Im re Kálm án: 54 145

F. Galambos M a rg it: 60 130 201 211

Ivics Aleksza: 300

Gárdonyi Géza: 157 164 16<6

Jaczkó

Gayer H enrik : 142

Jaksics M ileta (Mileta Jaksió)

Gellért Oszkár: 175 176 216

Olga: 175

Géniusz könyvkiad ó: 233 234

Jánossy K á roly: 138

Gerber N ánd or: 225

Jászi Oszkár: 36

Gergely B orisk a ;

Juhász Feren c:

64 70 71 83 86

119 120 180 226

100 103 110 113 114 115 116 118

227 235 239 246

121 123 125 126 145 173 202 204

Juhász Géza: 179 181

205 237 241 243 244 251 262 268

Jugoszláviai Magyar K önyvtár

270 277 295 314 316 330 363
Gergely Jenő: 251 253 271 298
Gergely dr.: 368

szerb

írónő: 58

(J. M. K.) 1932-ben indult Kende
Ferenc kezdeményezésére: 379 381
Kalangya folyóirat indult Újvidé
ken 1932-ben, ma is fennáll

Gleiser: 387
Goethe: 385

K arinthy F rigyes: 121 157 165 170 175

Golubovics szerb festő: 41

Kasanin Milán szerb író: 295

G ovork ovich János: 300 312 335 364

Kassák La jos: 2il6 321 324 344

Greber János: 343

K ázm ér E rn ő : 260 284 300 349 350

Gyallay D om ok os: 90

355 356-

Gyomay Im re : 255

Keczely Mészáros F eren c: 138

Gyóni Géza: 270 271 277

K em ény István: 1.18 258

Gyöngyösi Dezső: 307 335

Kem ény János báró: 85 177 372 378

G yöry Dezső: 117

Kem pis Tamás: 386

Habar a: 194 195

Kende Ferenc: 234 263 271 274 281

Hamza H um o boszniai szerb író: 43

285 286 290 291 293 296 298 301

Haraszti Sándor: 74 87 101 117 172

305 307 309 310 311 312 330 335

Havas Antal: 86

336 338 340 341 351 352 356 364

Havas E m il:

70 281 294 296 300
366 358 361 377 378 379

Havas K á roly : 106 108 274 281 293
312 322 330 335 341 358 361 376
Hegedűs L ó rá n t: 317 318
Herm ann K á roly : 358
Heincz V ilm os: 330

372 377 379 383
Képes Vasárnap, Szabadkán
jelenő hetilap

neg-

1927— 1931

K irá ly K á roly: 138
Kis József, a szabadkai őrtűz szer
kesztője: 260 262 337
Kiss József: 164 216

H eltai Jenő: 167 161 170

K isbéry János: 355 362 363

Herczeg F eren c: 251 252 267

Kisfaludy: 205

H eiceg János: 204 290 307 335 348

Knyizsevni Szever (Knyizevni Sever —

352 354 357 362 363 381
Henlein József: 372 373

Irodalmi
Szabadkán

Élet)
a

Hevesi András: 189

szerb

folyóirat

huszas

éveikben:
35 37 54

H id foly ó ira t: 62 63 69

K od olá nyi János: 148 121 293

H orváth F eren c: 138 256 265

Iio h u t János: 138

Hosszú Z o ltá n : 243

K ohlm ann Dezső: 80 83 86 87 94

58

K o m á ro m i János: 201 232 233 234
235 250 25(2
Aladár: 108 112

K om ló s

László F eren c: '70 86 87 94 95 315

277 279 296

Leó p a tá i: 44

118 121

Leszkovác M láden: 89 113 114 117

145 153
K om lós M á rton : 200 231 233 256 336
K o n jo v ics

szerb festő: 294

M ilán

308 313
K orá n i E le m é r:

187 193

224 225 226

209 213
227 229 314

K o re ll F ilip : 216

177 209 310 323
Lesznai Anna: 36 344
Letopisz (L e to p is M atice S rpske) a
Szerb

Matica

irodalmi

folyó

irata: 39 41 92 209
L ig eti E rn ő : 77
Lite rá ria : 234 235 239 240 241' 246

K o re ll Iré n : 145

248 251 277 285 287

lio rs os Z o ltá n : 311

Literatu ra :

K ós K á roly : 77 310

L ő rin cz y : 242

Kosztics Láza szerb költő: 91 97

Lu cia : 83 95 113

151 304
114 115

K osztolányi D ezső: 36 47 118 175
216 257 317 318

117 34(1

341 361

365 372 391

Lukics szerb festő: 41

Kovács A n ta l: 86 116

Lu kovits Im re : 35

Kovács Árpád: 138

Magister

(Kiss V ilm os):

206 207

210 248 295 343 375

Kottász Aladár: 259
K özm űvelődési Eyyesület (M a g y a r), —

Magyar írás

kassai folyóirat:

N agybecskerek: 57 212 213 225

Magyar H írla p : 258

226 232 234 235 239 246 248 264

Magyar M inerva

286 315 830
K ristály István: 85 103 110 113 114

pozsonyi

262 326

folyó

irat: 178 290 313
Magyar N éplap, Pozsony: 79

115 116

119 1(28 130

131173191

Magyar O lvasókör, Z o m b o r: 72 92

194 198

204 205 209

211217224

Magyarország, napilap: 40

225 2.27

242 243 244

24524825(1

M okkái Sándor: 45 47 116 19(2 194

257 259

268 282 283

294296300

302 307 341 354 358 363
K rk le c Gusztáv szerb író: 38 73 78
83 87 100
Krlezsa M iroszláv szerb í r ó : 362 369

197 323
Makszim ovics Deszánka

Maksimovic) szerb költőnő: 58
M a n ojlovics T ó d o r (Todor Manoy.
lovic) szerb író: 62 54 87 88 91
97 147 160 176 193 205

Kuncz Aladár: 156 160 162 168 169
172 174 177 182 183 186 199 205
209 215 221

(Desanka

Mara Jen ő: 234 235
M arconnay T ib o r 121 123 125 126

Kuthy Sándor: 373

M a rin etti: 372

K ü hrn er Béla: 284 291

Mark Tw ain: 338

Lábas J u ci: 243

M arkovics D anica (Danica Marko

La czk ó

vié)

Géza: 165

szerb írónő: 47 267

La forgue Jules.- 44

M arkovics M ihá ly: 307 375

Lam pel Béla: 74 94

M arkovics Sám uel dr.: 368

Laták István: 90 116 130 207 255

M arton

A n d or:

76 86 92 95 103

296 332 344

138 180 219

Lá n y i E rn ő : 100 238 241 242

Matica Srpska: 97

Lá n y i V ik to r: 243 310

Mátics M a rtin : 253

Mécs László: 83 87 88 90 104 123
169 178 191 194 195 199 202

Nusics

Braniszláv

(Branislav

Nugic),

szerb író: 170
József: 77

Mikes F ló r is: 52 74

N y író

Mikszáth Kálm án: lő? 170 338

Nyugat irodalmi folyóirat: 36 40

Milicsevics

(Zariko

Zsárkó

Mili

őé vié) szerb költő: 43
M illek ich B ód og: 281 282 283 310
M ilk o

Izid or

(Dóri bácsi) : 64 70

72 106 107 165 166 170 260 295 375
Miszao

73 87 117 133 151 162 164 165
170 173 174 175 176177

179 181

185 186 192 194 195197

293 304 335

Oláh Sándor: 291
Osváth E rn ő : 151
ö rtü z , szabadkai ifjúsági folyóirat:

(Misao — Gondolat) szerb fo 

lyóirat: 58
M itro v Nenád, újvidéki szerb író:

43 318 32«
Mohácsi Jenő: 375
M olnár F erenc: 157 164 165 170

Monde francia fo ly ó ira t:

195 278 336 344

Pen Club: 349 350 355 358 359 361 382
Pesti N a pló: 260 346
Petényi,

a

zombori

Polgári Kaszinó

elnöke: 74

164 165170 172

P e tő fi Sándor: 30 248

177 182194 195

Petrányi Ferenc: 71 73

199 203208 252

304 338 346

364 367

Petrovics

Petrovics

M iiller Béla: 256

szerb

157 165 170

Rasztkó

(Rastko

Petrovié)

szerb író és költő: 42 295

Munthe Axel: 339
Nagy Endre:

120

Béla:

Pesti H írlap: 47 83 222
186 194

M óra Ferenc: 321 308

M űnk A nton: 359

Pásztortüz, kolozsvári folyóirat: 71 3H3
Pécsi N a pló: 58

M olter K ároly: 93 169 172

173 174 175 176

Papp D ániel: 336 337
Peclián

M oln á r Ákos: 134

M óricz Zsigm ond:

337 339
Pantheon könyvkiadó: 159 162 163 168

Vélykó

(Veljko

Pelrovic)

író: 39 58 88 97 126 130

147 164 207 208 268 286 288 314

Nánay Attila: 138

Picasso: 387

Nánay Béla: 179

P itig rilli: 339

Nánássy K á roly : 363

Polá csi

János: 89 93 143 233 243

Napkelet fo ly ó ira t: 92 145

244 245 260 270 281 307

Négyesy László: 208

P o lg á ri Kaszinó, Zombor: 76

Nékám La jos: 189

P o litik a , belgrádi szerb napilap: 53

Ném eth László:

280 281 282 283
306 310 378 380

N ép k or, Óbecse: 54 55 56 62 86 97
206 209 225 226

Pom ori$ac Vasa szerb festő: 41
Popovics Bogdán (Bogdán Popovic): 58
Popovics Jovan (Jovan Popovic): 92
P ó th Erzsébet: 310

N ép k ör, Szabadka: 72

Proust: 378 380

N ik ola : 108 109

Puskin: 387

N ojcsek Géza: 138

Rácz Pál: 104

Novális: 44

Radó Im re : 60 64 83 94 95 102 234

N ova Evropa, zágrábi folyóirat: 267

239 281

282290293

Noviszad, Újvidék szerb neve

301 304

305306

343 354

360361364

Novoszel A ndor: 60 64 295
N ovo Vrem e: 56

295 299 300

307313 317 331
365 373 37-5 379

Rákosi V ik tor 157 170 338

Recs i Szlika

(Re£ i SUka)

belg

Szántó R óbert: 55 60 61 70 72 83
87 92 94 95 99 103 106 108 113

rádi képes hetilap: 35 40

114 115 130

Récsey János: 138
Reggeli Újság

(19*29'., azelőtt Dél-

Szászy István: 191 239 241 242

bácska) újvidéki napilap, ma in

Szattler Mátyás: 70

megjelenik

Szávics Anica (Anica Savié) szerb
kőltőnő: 43

Ueinel János: 78 93 174 178

Szávics M irk ó

Rem arque: 128

(Mirko Savié): 258

Szedő M iklós: 243

Rem brandt: 1*45

Szederkényi Anna: 372

Rem ényi József: 237 208

Szénásy K á roly : 281

Reményik Sándor: 84 371

Szenteleky K o rn é l: 36 136 137 227

Révész Béla: 44

Szentim rei Jenő: 64 201 291'

R ichter János: 87

Szigethy V ilm os: 323 332 336 373

R ilke R. M .: 340

Sziráky Dénes Sándor: 116 123 126

Rózsa M ik lós: 47
Santics Alexa (Aleksa Santic) szerb
keltő: 39

185 228 235 248 252 253 268 277
282 330 360 363 365
205 206 207 209

Szirm ai K á roly:

Sárközi György: 123

225 229 231 241 243 251 252 282

S ch iller Frigyes: 39

300 302 305 307 308 319 320 321

Schuch Gyula: 138 336

334 335 337 343 353 355 357 358

Simándy P á l: 291

360 364 362 363 364 368 369 375

Sim on A n dor: 324

376 381 382

Sinkó E rv in : 116 118

Szitnyay Z o ltá n : 262

Som ogyi P á l: 87 113 114 llö

116 202

S org Ida: 26
Spitzer István

Szom bati Szabó István: 77
Szom bor

(É n y i): 204 268

Steinfeld S ánd or: 73 91

(Sombor)

Zombor «zerb

neve: 41
Szom ory Dezső: 175

Stádler A u rél: 103

Szőllősi Zsigm ond : 157 164

Streliczky Dénes: 78 92 94 95 99
102 103 105 108 134 136 138 139
159 164 285 299 309 312 322 343
Sumanovics Vásza (Vasa Sumaimvié) szerb festő: 99

Szőts István: 251 252 257
Sztankovits B ora szerb író: 295 369
Sztojadinovics

Bozsidár

(Botfidar

Stojadinovié) szterb költő: 43 74
Szubotica (Subo-tica), Szabadka

Supka Géza: 304

szerb neve: 38

Surányi M ik lós : 304

Súly: 191

Sveso Ita lo : 171 174

Tabéry Géza: 116 132 291

Szabady Jen ő: 122

Tamás István: 38 67 68 126 144 155

Szabó Ferenc: 346

Tamás La jo s: 265 330 335

Szabó M ária: 199

Tamási Á ron : 175

Szabó László (T áp ai): 241 270 276

Tanú foly ó ira t: 280 282 287 306 310

279 299 304

Than M ó r: 83

Szabó L ő r in c : 216

T ib o r György: 322

Szántó Gábor: 210

T ollen E rnst: 372

Szántó György: 130 132 197 199

Tornán Sándor: 181 218 316

Szántó János: 87

T ó th Árpád: 216

Tóth

Bé la:

37G

jevicj: 97 274 365

T ó th B ogi István: 360 363: 364

Vécsei: 122

Tovább, folyókat: 344

Vértes K á roly: 104 130 132 207 360

T ö rö k A n d or: 138

Vida József: 356

T ú r mezei László: 265

V id o r E m il: 83 9)5 323 361 375

U j A uróra: 63 64 68 71 78 117 119

V ilt Vilm os: 200 213 226 226 227

124 199 201
Ujevics T in (Tin Újévié) szerb költő: 47
Vadnai K á roly : 376
írás

irodalmi folyóirat

1927— 29

M ihály: 248

W elln er Albert: 307 308 322 323
W erner Barbara: 377
Werbasser Zeitun g: 108

Valéry P aul: 275

W o llh eim er József: 142

Van Gogh: 887

Z a p f László: 346

Várady Im re : 86 212 213 219 225
227 315 322 333
Várkonyi N á nd or: 100 118 121 144 166
Varnyu Tivadar: 147
Vasziljev Dusán

Vörösm arty

W einmann Ödön: 111 112 117 126

Vajda János: 376
Vajdasági

267 314 319 319 326 326 336 366
Vitkovics M ihály: 97

278 279 280 284 298
Zsigm ond E rn ő : 83

(Dusán Vasiljev)

szerb költő: 43
Vasziljevics Zsárkó

Zilahy La jos: 296
Ziva ta r, ifjúsági folyóirat, óbecse:

Z sivot i Recs (Hec i Z ivo t): 91
Zsupanovics Oton (Oton Zupancu')

(Zarko

Vasil-

szerb költő: 163 154 158 362

