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(Keltezetlen levél; az elmosódott postai bélyegző mintha 1948. május 
16-ot mutatna. A levél tartalmi vonatkozásaira nem emlékszem, de 
valami rejtett szemrehányást érzek benne. Kivált a levélzáró formula 
szokványosabb-hűvösebb a többi levélénél. Talán valamilyen kulturális 
juttatásból hagyták ki a költőt.) 

Lacikám, 

vasárnap (9-én) d. u. 5 órára Nálatok leszek. Ha 
nem konveniálok, írd meg, kérlek, elhalasztjuk a látogatást; ha 
nincs akadálya, ne írj, ott leszek. 

Hü olvasótok 
Sz. Ernő 

kedd 

(A keltezetlen levelezőlap postai bélyegzőjéből 1949. október 4-et [? ] 
olvasok ki.) 

Közli: KARDOS LÁSZLÓ 

TAMÁSI ÁRON LEVELEI MOLNÁR JENÖHÖZ 

Tamási Áronnal 1912 szeptemberében a székelyudvarhelyi róm. kat. 
főgimnázium harmadik osztályában találkoztam. 

A III., IV., V. és VI. osztályokat együtt jártuk, s már kezdettől, de 
inkább a IV. osztálytól fogva barátságban éltünk. 

1918-ban egészen véletlenül az olasz tűzvonal megett rövid időre 
még találkozhattunk. 

1920 szeptemberében, beiratkozáskor a Kolozsvári Kereskedelmi 
Akadémia magyar tagozatán örvendtünk egymásnak és két esztendőn 
keresztül - az 1920/21. és 1921/22. tanévekben - együtt laktunk az 
Egyetem utcai Szt. József fiúnevelő intézetben. 

A barátság Tamási Áron élete végéig tartott. 

14* 
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Gépírással 
Boríték nincs 

Cassa de Pastrare si Banca de Credit din Cluj S. A. 
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Részvénytársaság 

Telefonszám: 162, 979 és 410 
Sürgöny czím: HITELBANK 

Kolozsvár, 1922. szept. 7. 

Édes Jenő barátom, 

a táviratod a tegnap megjött. Azelőtt 
is, de különösen akkor nagy dilemmában voltam. Minden jó-
akaratom meg vala, hogy Brassóba kerüljek, de úgylátszik most 
még egyelőre elmarad. A dolgot közöltem bácsival is1 (már 
azt, hogy felvettek), azt írta rá, hogy egyenlő anyagi feltételek 
mellett ő is szívesebben választaná Brassót. Én magam sem 
tudtam első perctől kezdve, hogy mit is csináljak. Annyi bizo-
nyos, hogy ennél a banknál jövőt későre és kidögölve lehet 
csak alapítani, ami pedig épen nem célom. De a biztos helyet 
még sem mertem fölcserélni egy bizonytalannal. Ha lemehet-
tem volna Brassóba, talán másfelé dőlt volna. Miután az ajánla-
tot megkaptam, írtam a vezértitkár úrnak, hogy tájékoztasson 
egyetmásról, de nem ira levelet. Amikor a táviratod megjött, 
mégis inkább afelé hajtottam, hogy elmegyek és bementem 
Minához.2 Nem akartam ezzel a kisded ajánlattal elébe állani, 
azért azt mondottam, hogy emelje 1400-ra a fizetésemet, mert 
különben kénytelen leszek felmondani. Jóindulattal csodálko-
zott és mondta, hogy gyűlés elé viszi a dolgot. Azonban, mint 

1 „Bácsi" - az író rokona, ugyancsak Tamási Áron, gyulafehérvári 
nagyprépost. Ifjabb T. Á-nak mindvégig nagy gondviselője. 

2 Mina János, a Kolozsvári Tp és Hitelbank igazgatója, a Kereske-
delmi Akadémián óraadó tanár. 
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„ember" tanácsolja, hogy ha nem is teliesíthető a kérésem, ami 
valószínű, úgyis maradjak az intézetnél, mert itt szép jövőre 
van kilátás. Nem érdemes a mi intézetünket másikkal felcse-
rélni, - bölcsködé — mert bank és bank között különbség van. 
Meglátja mire jut a Gyulafehérvári Takarékpénztár egy pár év 
múlva, mert egy nagyon korlátolt igazgatója van. 

Döntés az ügyben még nincs, de már a levelet megírtam a 
Gazdáknak, s úgy gondolom, hogy húzom itt még addig, míg 
egy jobb hely tűnik fel. Januárban akarnak csak emelni, — remé-
lem nem érem meg. 

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te voltál-e fent a Gazdáknál 
és milyen benyomásod volt, — ha igen. 

Nagyon szerettem volna és szeretnék Brassóba kerülni, 
onnan könnyű volna megtenni a híres háromszéki kiránduláso-
kat a még híresebb háromszéki lányokhoz. 

Remélem, csak késik, de eljön az ideje. Azért kérlek szépen 
kísérd figyelemmel a kilátásokat és értesítsél, ha úgy gon-
dolod. 

Innen most két hét múlva mennek katonának Trajánovics, 
Geöczey, Droppa és Bíró.3 Mióta elmentél még az említetten 
kívül vettek fel egy urat Dicsőszentmártonból, egy hölgyet 
helyből. Elég jó szerkezete volna, csak sánta, fene egye meg. 

Muzsnai Lili, a kényes, az Erdélyi Banknál van, Laci bejáro-
gat vizitába a szőkéhez, úgy féjti mint a madár a fiát. Egyszer 
megkérdeztem tőle: Vájjon azt a likat nem adják ki? 

- Milyen likat? — ijedt meg a flekkenkirály. 
— Amiben te laktál. - Nem, azt mondja, mert jön a lány 

bátyja, pedig nem is jön, csak hárítás. 
Margitkának a jámbor Vágó kurizál. A te leánkádat, kire 

fenekedtél, nemigen látom, Pedig megmondanám, amit üzen-
tél. 

3 A felsoroltak az említett pénzintézet alkalmazottai. 
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Péter Laci is itt van. Egyelőre csak sportolni, de itt akar 
állást. Azt mondja, hogy Jóska egész nyáron furt káromkodott 
s most készül ki Magyarországba. 

Sturek4 is itt volt az este. A színházban láttam, Taifunt 
adták. Esment sirítette a szivarat. 

Erzsikes azt mondotta, hogy a kezébe ne kerülj, mert meg-
öl. Azt mondja, hogy te csábítasz engemet Brassóba. Meg-
mondottam sokszor, hogy szívesebben mennék oda, mint ma-
radjak itt. Különben most a nénivel6 összeütközés történt. 
Haragszik rám erősen. Meg nem kérelem az Istennek sem. 
Úgyis elhatároztam, hogy megválók tőlük. Ha erről szólok, 
Erzsike bolondokat beszél. 

A második tárcámat sajnálom nem küldhetem meg neked, 
mert nincs még kivágva. Előbb-utóbb úgyis találkozunk, akkor 
elolvashatod. Hanem ezután majd ilyen ritka alkalmakkor gon-
dolok Rád. Talán két héten belül megint lesz egy pogány írás, 
azt elküldöm. — Balázs Feriék7 megint fiatal írógárdát akar-
nak. Legközelebb egyébről is, csak írj. 

ölel jóbarátod 

Áron 

* 

4 A felsoroltak évfolyamtársak. 
5 Hollitzer Erzsike Tamásinak akkor még menyasszonya, később 

felesége. 
•e Erzsike anyja. 

7 „Balázs Feri" mint lelkész, író, az ún. tizenegyek egyik tagja. 
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Kézírással 
Boríték 

Tekintetes 
Molnár Jenő úrnak 

banktisztviselő, 

Bra so V 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókja 

Kvár, 923. febr. 19. 

Kedves Jenő barátom, 
délben jött a levél s épen most 

hozám haza a kosarat. Erősen mérgelődtem, nem annyira 
azért, mert azt a vajegy sort amit írtál, alig tudtam elolvasni, 
hanem azért, mert nem írtál bővebben. Ha országgyűlési kép-
viselő, vagy a jövő-menő vonatok főminisztere volnál, úgy is 
számottenne, annyira el vagy foglalva. 

Annyi igaz, hogy szívességedért és fáradozásaidért végtele-
nül hálás vagyok és azokat igen nagyon köszönöm. Úgy hiszem 
azt nem is kell mondanom, hogy bármiféle ügyedet nemcsak 
szívesen, hanem örömmel elintézem, összes költségek fejében 
küldök a levélben 200,- lejt s ha nem lesz elég az ingek útba-
indítására is, írd meg, mert, ha nem lesz pénzem, úgyis rögtön 
elküldöm. A kosár rendben és jól megjött. Jól esett, hogy végre 
egy helyre gyűjthettem minden risztungot. 

Otthon biza csak három hétig bírtam. Minden hírt mások 
után egy-két héttel hallottam meg s az újságjaimat, miket járat-
tam, az otthoni postán igensokszor nyakoncsípték s emellett 
minden levelet elolvastak. Nem is tudtam úgy dolgozni, ahogy 
gondoltam, mert a vénembereket s a vénasszonyokat úgy 
magamhoz kapattam, hogy minden este seregestől jöttek láto-
gatásomra. Igaz mondottak egy-pár jó mesét s miegyetmást — 
annyi hasznom legalább volt belőle. 
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Nagy Pistának8 meghagytam vót, hogy keressen fel Téged, 
de azt mondja, hogy a katonasága miatt az időt egyebütt kellett 
eltöltenie. Rajta nem is lehet elmenni. Már menthetetlen ügy 
önmagának, mint a magasabb szellemi élet számára, — onnan 
tudom, mert nem veszi komolyan a legsiralmasabb dolgokat 
sem. Mikor jöttem, bement Udvarhelyt a kórházba a szeme 
irányában. 

Tanáraink közül Dobossal9 sokat beszéltem, nagyon kedves 
férfiú. Visszaemlékezve Rólad azt mondotta: igen jóeszű s 
kiváló beszédű, de lustácska fiú volt. 

Egyébként olyan volt a város, hogy egy-két nap alatt meg-
unja az ember, - de a falakon belől igen nagyszerű, pikáns élet 
van. Azt a panciusát, szinte jobb volna akármelyik nagyváros-
nál. Nem tudom, írtam-e Neked, de hallgass ide: mikor jöttem 
el, volt a Bukarestben egy jótékony est tánccal. Véletlenül 
odamentem, mert épen a szállodában laktam. Megismerkedtem 
egy lánnyal, kiről megtudtam később, hogy a Szolga Gábor10 

húga. Magaskás, szőke, nagy kékszemű, kicsi piros szájú lány 
volt. Olyan bőre, hogy szinte látszott a vér alatta és olyan 
keble, hogy a súj ette meg az embert. Még Kolozsvárt seigen 
láttál Te olyant, hogy lehetett azzal táncolni. Az ember lába 
között átdugta a lábát s érezte, hogy túl reszket. Annyira sike-
rült felizgatni érzelmileg, hogy két óra felé épen indulóban 
voltunk, hogy kerülő úton felmenjünk a szállodába — s épen 
ekkor lefútták a táncot. Másnap, mielőtt eljöttem volna, két 
órát ott töltöttem náluk, de több ilyen két órától a jóisten 
irgalmazzon. Csak ketten voltunk s a leány még szebb volt, 
mint a bálban. Aztán, mikor eljöttem, kikísért a vasúthoz, de 
véres volt a szája. Hej, ha kézhez kaphatnám mégegyszer! 

8 Nagy István szintén farkaslaki, gimnáziumi osztálytárs. 
9 Dr. Dobos Ferenc történelemtanár a sz. udvarhelyi róm. kat. fő-

gimnáziumban. 
1 0 Gimnáziumi iskolatárs 
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Aztán tudod-e kivel jöttem még össze? Gálffy Annuská-
val.1 1 Legelőször a Kossuth-uccában csatlakoztam hozzá. Igen 
kedves, jobban mondva igen kacér volt s az újabb találkozást 
már ő kérte. Háromszor is voltunk együtt. Én mindig a leg-
hidegebb magatartást erőszakoltam magamra, hiszen így is ret-
tenetesen kínlódtam a vágytól, mert épen olyan szép és kívána-
tos, mint a mi időnkben — csak asszonyosabb, de így talán még 
inkább bolondító. Olyan menése van, mint a kígyónak, ame-
lyik gyönyörűségből van gyúrva és olyan nézése, mitől a véred 
úgy kezd körüljárni, mintha megbolondult volna. Harmadik 
találkozásnál - egy délután — lementünk a sétatérre, hát per-
sze, hogy senki sem jár most ott. Ott a jégpálya szélén van egy 
ház, amelyben egy elhagyatott cukrászda van most. Oda be-
mentünk. Cigarettára gyújtott s egy asztalnál ülve néztem őt s 
Istenemre úgy éreztem, hogy ebben a pillanatban meg tudnám 
ölni. A szobában senki sem volt, szembeült velem, a szoknyáját 
véletlenül a térdéig húzta, vagy talán azon felül, mert az én 
szemem előtt akkor mintha homályos lett volna minden. így 
ült s rám nézett úgy, mintha lázítani, s még inkább mintha 
gyötörni akarna. Azok a percek szinte fájdalmasak voltak, de 
azt tudtam jól, hogy legfontosabb nekem a nyugalom. Elkép-
zelheted, milyen erőfeszítésembe került azt megőrizni, különö-
sen amikor elkezdett ilyenformán beszélni: mostanában csak 
álomban élek. Az elmúlt éjjel is borzasztó erotikus álmom volt: 
egy hatalmas nagy, szőke német katonával álmodtam, kinek 
oda kellett adnom magamat. Utáltam a katonát, de olyan jól 
esett. Jövő éjjel talán maga kerül sorra — ordítani szerettem 
volna, vagy bedugni a száját — s mégis tudod mit csináltam 
akkor? Megmutattam a jegygyűrűmet és azt mondottam, hogy 
soha ennyire nem vágyódtam a menyasszonyom után. Pedig — 
a világot odaadtam volna érte akkor. Láttad volna, milyen 
mosolygást és milyen pillantásokat kaptam akkor. Jöjjön, mert 

1 1 Gálffy Anna volt színésznő, gyönyörű asszony. Mindenképpen 
feltűnést keltő jelenség. 

13 Irodalomtörténet 
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utálom rettenetesen - mondottam én és eljöttünk. De, ha biz-
tos helyen lettünk volna, Isten ne segítsen, ha menekült volna, 
de így nem akartam egy esetleges félkudarcnak kitenni maga-
mat s talán így inkább is emlékszik majd reám. 

Sok jó idő eltelik Jenő, s igen sok gyönyörűség megmutatja 
magát. Mégis a küzdelem és a nyomorúság a leghűségesebb. 

Itt jó kényelmesen lakok. Kellemes, jó külön szobám van, 
200.- lejt fizetek érte s a kosztért még nem tudom mennyit. 
Egyelőre lopom a napot — illetve olvasgatok s egyet-egyet írok. 
Ezt a novellámat, mit itt küldök, itt írtam. Ha egy csepp örö-
met tudok szerezni Neked vele, nagyon jól esik, mert ezt az 
írásomat én is nagyon szeretem. Azért is, mert a mi diákkori 
mulatozásainkra is emlékszem (Zsuzsikával,12 mikor szitálta a 
lisztet, emlékszel-e? ) azért is, mert Nyírő igen megdicsért érte 
és majdnem úgy örvendett neki, mint én. Eddig a legjobb írá-
som, azt mondotta és ki is akarta cserélni azzal, amelyik bent 
van pályázaton, de aztán Zágoni12a megtudta s nem lehetett. 
Arról pedig, amelyik a pályázaton van, azt mondotta Nyírő, 
hogy a három legjobb között van. így legalább harmadik le-
szek. 

Amíg otthon voltam írtam még egyet, abban bennevagyunk 
mind a négyen: Te, Zolti és Anti.13 Igen keserves írás, az én 
végrendeletem van benne s az a címe: Megnyitom a földnek 
száját. Ha megjelenik elküldöm. 

Most aztán ne haragudj, hogy ilyen sokat össze-vissza íroga-
ték, de főleg azért tettem, hogy Te is sokat és magadról min-
dent íijál. Otthon hogy vannak? Bankban mi újság? Fizetés s 
miegyetmás? Hát a lakás hogy szógál? 

1 2 Zsuzsika egy udvarhelyi kiskocsmáros leánya, akivel mi, deákok 
tréfálkoztunk - neki igen tetszőleg. 

1 ' / 'Zágoni István, újságíró 
" A négy lakótárs és jóbarát: Tamási Áron, Magyarosi Zoltán, 

Halmágyi Antal, Molnár Jenő. Emlékezetem szerint az elküldött novella 
a Zarándok földmives volt. A Lélekinduláshan jelent meg. 
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Várom a leveledet s ölellek szeretettel jóbarátod 

Áron 
Üdvözlöm szeretettel a mi kedves barátunkat is Huber 
Lászlót.14 

* 

Boríték nincs , , , 
Kezirassal 

v A T „ Kvár, 1923. ápr. 9. Kedves Jenő, 
no, most jere beszélgessünk egy kicsit. Úgyis mostanában 

igen ritkán tesszük — nem egészen az én hibámból. 
Megint írhatnál bővebben, hiszen letőt már a báli-szezon. Új 

tüzelések pedig csak májusban kezdődnek istenigazából. 
Hadd forgassalak meg Téged minden oldalról — azután 

aztán én is megmutatom magamat. — Különösen mostanában 
nagyon sokszor, túlsokszor eszembejuttok s különösen Te. Azt 
mondhatnám, hogy nélkülözések között élek, hogy egy-egy ki-
csit nem jöhetünk essze. Súj enné meg ezt a távolságot. Most 
épen jócskán vóna mit mondogassak. 

Nálad miféle változások estek, — mert úgy érzem, hogy 
estek. A bankotokban mi újság? Vártam volna, hogy a fizetés-
javítás s egyéb jóravaló dolgokról írsz, de nemigen tetted. Eled-
dig erősen furfangos bank-ember lett belőled, ami sok nyomo-
rúság mellett nagy áldás is, mert affélékre örökké szükség van. 
Jobban és jobban kezdem látni az igazságot: a világnak min-
den-dolgát bármennyire ideális legyen is — az anyagi oldalát 
kell erősebben fogni. Enélkül egyedül marad és feldől az 
ember. 

Miféle új terveid vannak? Olaszországgal erősíted-e az 
összeköttetéseidet? A fényképet jó volna látnom, mert igazán 
kíváncsi vagyok arra a fehérnépre, kiről Te olyan szépen tudsz 
beszélni. Műiden arra vall, hogy ezen országban előbb-utóbb 
nem lesz maradásod s ne is legyen. A lakás hogy fungál? A 

1 4 Kollégánk, jogász. 

1 3 * 
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fekete földet tavaszi vetésre tán megművelted eddig! Biza, mi 
szántó-vető emberek vagyunk. Dolgozgatol-e eddigi irányod-
ban? Értem alatta a félig irodalmi, félig gondolkozó s elmél-
kedő irányt. Jenő, lelkem, a tudás több örömet szerez az 
embernek, mint akármi más. Sokszor gondoltam már arra, hogy 
megírom Neked azon szándékomat, hogy egyetmás arravaló 
írásaidat, ha elküldöd nekem, elhelyezem vagy a K. U.-nál vagy 
az Ellenzéknél.15 Eddig nem mertelek annyira biztatni, mert 
nem voltam olyan közeli jóismeretségbe egyikkel sem, hogy 
biztosra vehettem volna a sikeres szólást. De most megtehetem. 

Otthon mi újság van? Szeretnék még egyszer ellátogatni 
arrafelé. 

Zolti16 a múltkor itt volt, de nem lehettem együtt vele, csak 
félóráig, mert hazament. Erősen meghízott, jól néz ki. Még 
bejövése előtt küldötte el nekem azt az újságot, mit Neked az 
ő meghagyása szerint küldök el. Tanulságos elolvasni. Mély 
fordulás ez Nagy Károllyal1 7 szembe különösen! Remélem 
Neked is írt mostanában. 

Pázsival beszéltem újra.1 8 Azt mondja, hogy megint féléves 
rendszer van s azért be kellett írasson Téged félévkor is. Tan-
díjat nem fizetett, de szerzett valahonnan egy honossági igazol-
ványt, ami szükséges volt beiratkozáskor. Ez pénzbekerült azt 
mondja: (Oldaljegyzés általa). Ha akarsz vizsgázni küld el neki 
a kérvényt, de ha nincs könyved tőle kélj tájékoztatást (azt 
mondja). Jobbnak hinném, ha nekem írnál s én elintézném 
szóval. 

Anti nekem is írt levelet.19 Érzik, hogy el van szomorodva 
s hogy rosszul esik az egyedüllét. Már 15 dollárt keres heten-
ként, de nem írja mi a sújjal. 

1 5 Keleti Újság kolozsvári napilap, az Ellenzék szintén. 
' 6 Magyarosi Zoltán, az egyik jóbarát. 
1 ' Nagy Károly volt kolozsvári ref. püspök. Irodalmi és politikai 

vitáról van szó. 
1 'Pázsi, az egyetem mindent intéző altisztje. 
1 9 Halmágyi Antal kivándorolt. 
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Én úgy látszik május vége előtt nem kapok vízumot. Elég 
kellemetlen várni. Tanulok, olvasok, színházba járok s ritkán 
írok, de igazán nagyon ritkán. Tudja az ánti, de mindig druk-
kolok írásba fogni, mert újra és újra érzem, hogy nem tudok 
jól írni. Ha egy évvel korábban jövök rá erre, bizonyára nem is 
kezdettem volna még írni. 

Már egy hónapja Nyírővel együtt lakok. Jóska napján kint 
voltunk nála Válaszúton s délutántól reggelig ivánk. Ott volt 
Zágoni is, de egész éjjel mind sunnyaszkodott. Nagyszerűen 
mulattatott Nyírő: furt hegedült s énekelt nekünk, mint egy 
igric. Reggel aztán olyan beszédet vágott, hogy mind sírtunk. 
Voltunk a bárban s a széplányoknál is. Elég gyakran illoga-
tunk. Drága jó ember. 

Az öreg Benedek Elek írt nekem egy nagyon drága leve-
let.20 „Édes onokám" — azt írja s olyan drága, hogy az ember 
nem tudja síijon-e vagy kacagjon. A dolog eredete ott van, 
hogy „Megnyitom a földnek száját" annyira tetszett neki, 
hogy Balázs Ferinek írott levelében hosszasan kérdezősködött 
felőlem s kérte, úja meg neki, hogy én ki és mi vagyok Farkas-
lakán: bíró-e, földműves-e, vagy mi. S közben ilyeneket: erős 
fiú, nagy talentum. (Láttad vóna, mily keserű volt a fiatal írók 
orcája!) Aztán én referáltam magamról s Nyírő is írt egyetmást. 
Május 6-án itt lesz az öreg s jelezte, hogy akkor ünnepelünk. 

Ha más nem is, de az végtelenül jól esik, hogy a fiatal írók 
(Kacsó, Szentiványi stb.)21 ha többet is írtak s régebben is, 
mint én, de elmaradtak. Mikor a „Pásztortűzhöz" bevonultam, 
Reményik s a többi is elvoltak szédülve, hogy eddig hogy nem 
vettek engemet észre s hogy micsoda különös erő van az írá-
somban. Én aztán magamban jókat nevetek az ilyeneken s nem 
magam tartom tehetségesnek olyan erősen, mint őket tehetség-

2"Benedek Elek levele valószínű megmaradt, talán Farkaslakán a 
Tamási-házban. 

2 'Kacsó Sándor igen jó barát, a tizenegyek tagja. Szentiványi 
Sándor szintén 11-es, ma az USA-ban élő püspök. Fiatal erdélyi írók 
(11.) Antológiája. 1923. 
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teleneknek. — Az ,.Ellenzék" húsvéti számában volt egy novel-
lám „Ki vagy hé" címen. Ezért 300 lejt kaptam s maga a 
Grois2 2 azt mondotta, hogy az egész számban a legszebb írás 
volt. Különben írásbeli megállapodásom van az „Ellenzékkel", 
hogy hasábonként 40 lejt fizet nekem. 

Közelebbről, talán a jövő vasárnapon végre ledöntik a 
K. U.-nál a pályázatot. A beadott novellám ott elveszett, de 
újra s jobban írtam s tudom biztosan, hogy nagy esélyem van 
az első díjra. Ha úgy lesz, jót iszunk egyet s nagyobb örömem 
nem is volna, mintha Te is itt lehetnél. Nézd meg az újságot s 
ha meglátod, hogy megnyertem a díjat, két liter bort igyál meg 
a kontómra s én mindjárt elküldöm Neked a pénzt. De ezt 
egészen komolyan mondom, de legyen jókedved s felejtsd el a 
világot. 

Addig is íijál magadról, a bankról, otthonról és mindenről. 

From: 
Áron Tamási 
Manager Foreign Department, 
Merchants Miners Bank, 
Welch, W. Va.23 

Ölellek szeretettel és barátsággal 
Áron 

Boríték Kézírással 

Mr. Eugene Molnár 

Roumania 
Transsylvania 

Brasov - Brassó 
At the Branch of Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank 

Europe 

2 2 Grois az Ellenzék gazdasági irányítója. 
2 3W[est] V[irgini]a 
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Kézírással 
Tamási Áron Welch, W. Va. 1924. ápr. 4. 

Kedves Jenőkém, 
a napokban már egy hónapja lesz, hogy 

Antival együtt közös levelet írtunk Neked, s a nyolcas szoba 
többi kedveseinek. Természetesen válasz még nem jött, de 
lehet, hogy nem a Te hibádból, hanem a pósta miatt. Mégis, 
mielőtt még bevárnám, írok Neked, hátha szükséges arranézve, 
hogy régiekre emlékezzél. 

Most elseje óta vagyok Welchben, ami hivatalomnál fogva 
már az én városom. Először mégis nagyjában idevetem azt a 
hónapot, amit Gary ban Antival24 együtt töltöttem. 

Hát ez a Gary egy kicsi bánya város. Azért nem nevezem 
falunak, mert itt Amerikában nincs falu. összes otthoni érte-
lemben vett szórakozási hely egy mozi volt, de nem untuk 
magunkat — legalább átajában nem. A banktól nem messze, 
van ott egy klub-ház s ott laktunk mind a ketten. Szobánk 
meglehetősen kicsi volt, hideg s ha magunk benne nem vol-
tunk, barátságtalan is. Lányok is laknak ottan - de micsoda 
lányok! — hajítófánál nem sokkal érnek többet, legalább ne-
kem. Nem is állhattam egyiket sem. Hanem Antinak volt ottan 
egy leánya, magyarul azt mondjuk, hogy szeretője. Ez még elég 
tűrhető volt, csakhogy igen lagymatag. Utolsó időben a menst-
ruáció körül valami aggodalmak állottak be, ami Antit is látha-
tólag érdekelte, mert a a vadházasságot nem szerette volna 
éppen azzal törvényesre változtatni. Végre, egy hét múlva meg-
jött az öröm, de Anti azt mondja, hogy többet nem mesterked-
nek. — Nekem nem volt senkim, mert már addig jutottam, 
hogy azt mondom: eddigelé elég fehérnépem volt olyan, ki 
ízlésemet nem elégítette ki s ezután csak olyant akarok, kit 
nézni is örömmel tudjak. Ilyenformán mindjárt egy éve, hogy 
magamat nem osztogatom — csak a pennámon keresztül. — 

2 4 Halmágyi Antalról van szó. 
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Anti meglehetős váratlan változásokon ment keresztül. Lát-
hatólag az irodalom iránt már nem buzgó — Amint várható is 
volt, a politika inkább érdekli. Személyes hatásom egy kissé 
megingatta s amint a napokban be is vallotta: már egy novellát 
kezdett írni, de az első kísérletet eltépte. Azért meg fogja 
mégis írni. — Egyébként nagyon jól tud alkalmazkodni, ami 
szerencséje. Például elmentünk ott egy magyar bányász-bálba, 
ami a kolozsvári cseléd-bálon alul állott - s ott még táncolt is. 
Magam csak ámultam. S olyan lányokra mondogatja rá, hogy 
tetszik, vagy egyéb elismeréseket, kikről sokan mást állítunk. 
Egy kissé, mintha inkább a földön járna, mint azelőtt, egészen 
rendes ember s különösképpen nem lelkesedik semmiért. Egé-
szen egészséges ember. Tán neki van igaza. Némelykor, mikor 
egyik-másik novellámat olvastam fel neki, mégis ellágyult s jól 
esett neki, hogy könnyes a szemem. Különben, még reménye-
men felül is, irodalmi barátom lett, értem alatta, hogy őszintén 
azt tartja rólam, hogy tudok írni. Ez nagy eredmény nála s 
reám nézve annál örvendetesebb, mert belátta, hogy sok szép-
ség és érték van a székely népben: — drága, szomorú, édes 
sanyargó kicsi Népem! — 

Ami az ottani hivatalt illeti, nagyon jó volt: ő keveset s én 
semmit se dolgoztam, de természetesen a 130. — dolláromat 
megkaptam. 

Welch valami hét kilóméterre van onnan. Autóval közleke-
dünk, tíz perc alatt. Vonat is van. Ez már valamivel inkább 
város. Szép épületei is vannak s úri közönsége is. 

A külföldi osztályt, minek vezetésére engem felfogadtak, 
most szervezzük be, jobban mondva én szervezem be. Sokszor 
gondolok Reád, mert egészen Neked való állás volna: sok 
nyelvet beszélni s serényen tevékenykedni. Valami magyar s 
román körleveleket szerkesztettem s a napokban azokat kül-
döttem széjjel a vidékre. A román miatt izzadtam, mert kicsi 
tudományomnak jórészét már elfelejtettem, de megcsináltam 
valahogy. Dolgom még egyelőre nincs sok s a hivatalomat 
viszonylagosan szeretem. Ha tudnád: miken mentem azelőtt 
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keresztül! — Némi akadályok vannak még a beszéd körül, de ez 
javamra válik s kár, hogy előbb nem kaptam egy ilyen állást, 
mert már meglehetősen tudnék angolul. Azért már megélek, 
annyit tudok. Természetesen a hivatalt angolul kell vezetni. A 
pénz kezelés miatt 5000. - dollárra biztosítottak s Antit is 
beneveztük, aki jellememre nézve, tud felvilágosítást adni - , 
most azt mondja, hogy a tövisi2 5 esetet be fogja írni.? 

Kényelmes, jó szobám van, fürdő-szobával, havi 28 dollár. 
A legszebb helyen vettem kosztot: havi 45, - dollár. Igaz, 
hogy jobban is élek, mint a Szent Jóskában.2 6 Valami pénzem 
maradna is a 130-ból, de az utolsó hónapban nem dolgoztam s 
adósságra megy most két havi fölöslegem. 

Mégis vágyom vissza New Yorkba. Ha Erzsike kijön, talán 
visszamegyek. Ott látok s tanulok s észrevétlenül is 
gazdagodom. Számításom szerint július—augusztusban jön ki, s 
ha lehet, még a hajónál megesküszünk. Egyetlen fehérnép, kit 
szerettem s szeretek. Főrésze van abban, hogy életem komoly 
fordulatot vett. Csak egy célom lehet: magamba mélyedni s ha 
kaptam valamit a fajomtól, azt elsősorban neki visszaadni. 
Semmi kritika nem fontos számomra, önbizalmam sokkal 
rosszabb kritikákat is elbírna, mint amilyeneket hallok. Sok 
helyről azt vetik, hogy nem értenek meg. Hát biza, van úgy az 
ember. De a székely-írás számára külön kritikát csináltatunk -
ha élünk. — 

A napokban Szentimreinek írtam a novelláim kiadása ügyé-
ben.27 Jövő karácsonyra akarom. Jelenleg 20 novellám van 
papíroson. Főleg azért szeretném kiadni, hogy egészen nyugod-
tan belekezdjek a székely-regényem írásába. Ott dől el valami, 
vagy a drámában. Harmincéves koromig mindenesetre egyet-
mást meg fogunk tudni, — 

2 5 Emlékezetem szerint Tövisen egy zsebtolvaj Tamási Áront meg-
lopta. 

2 6 „Szent Jóska" Egyetem utcai internátus. 
2 'Szentimrei Jenő (1891-1959) költő, író, szerkesztő. 
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Mindenek között, ami otthonnal kapcsolatban van, az fáj a 
legjobban, hogy Te s Ti elcsendesedtetek, mintha a barátság 
kilóméterekkel lenne kimérve. Zolti2 8 még nem is írt s Te is 
nagyon gyéren. De hát semmisem történik ok nélkül. — 

Kedves jóapád s édesanyád hogy vannak? Hát a leánkák? 
írjál róluk valamit, mert nagyon jól fog esni. Én nagyon 
szeretem őket, s fáj, hogy nem mehettem többször Három-
székre. 

fijál magadról terjedelmesen s még azt is, hogy kikkel mit 
beszélsz. A bevándorlás körül még semmi újságot nem tudok 
írni. 

Köszöntlek s ölellek szeretettel 
Áron 

* 

Boríték 

Á. Tamási Kézírással 
To Europe 
с/о Merchants Miners Bank, 
Welch, W-Va. - U. S. America 

Mr. Jenő Molnár 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Fiókja 

Roumania 
(Transsylvania) Brasov-Brassó 

Welch, W. Va. Január 1. 1925. 

Kedves Jenőke, 

november 26.ról címzett körülményes leve-
led megjött. Valami tíz napig pihentettem csak s már írok reá, 
hogy vénségem dacára elevenebb tempót teremtsek, mert — 
amint látom — Te félreismert müvek módjára bánsz leveleim-
mel: pihenteted sokáig, hogy nőjjön az értéke. 

2 * Magyarosi Zoltánról van szó. 
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Hanem, én sem vagyok immár olyan jó levélíró, mint valék 
kolozsvári fiatal erőim idejében. A fejérnépek is reámuntak, 
nemigen akad, kinek írhatnék. Legtöbbjit erősen nem is sajná-
lom, tán legjobban Gálffy Annát. Még az elején írtam volt 
neki, de nem jött válasz s így elszakadt ez a kapocs is. Sokszor 
nyugtalanít a dolog, mert eljövésem előtt egy hozzám csempé-
szett levelében nagyon misztikusan írta, hogy: „nagy baj van". 
Nemző-képességemben nem erősen hiszek s így tág tere volt a 
találgatásoknak. Ha valamit hallanál róla, ne felejtsd el megírni 
s ha alkalmas emberrel jösz össze, érdeklődj: mégis könnyeb-
ben megy, mint innen. 

Mivel otthoni dolgot érinték, megemlítem, hogy sok min-
deme, ami ebbe a vonalba tartozik, szerettem volna választ 
nyerni Tőled, de nem nyertem. Talán mert ezek közel vannak 
Hozzád, nem jönnek a pennád alá. Elsősorban a szüléidről s a 
családtagjairól vettem volna örömmel híreket. Apád tanít-e 
még, ott laknak-e Uzonban? Most szép téli idő lehet ott. 
Emlékezetes látogatásunk után könnyű elképzelni. Nagy papi 
kabátokba öltözve, vígan voltunk. Hát még a híres bál,29 a sok 
ízetlen fehérnéppel s bükkfejű téli gavallérokkal! Emlékszel-e, 
egy leány milyen figyelmesen mondogatta, hogy én bolond 
vagyok: nagyot nem tévedett. Aztán éjféli tisztelet-tevésünk a 
porták előtt; kár, hogy nem tudja Szabó Dezső. 

Nem tudom miért, de az ottani lányok közül már csak az 
Indig Erzsike3 0 emléke maradt meg. Némelykor, ha ott viselt 
dolgainkkal kapcsolatban eszembejut, szeretném az arcát ma-
gam elé idézni, sajnos, nem sikerül, pedig igen rokonszenves 
gyermek volt. Ha találkozol vele, tolmácsold idvezletemet. 
Szerettem volna gyűjtő-ívet küldetni neki is, de a faluját a sok 
közül nem tudtam kiválasztani: így fungál már az én eszem. 
Nagyon megköszönném Neked, ha a Hozzád küldött ívet el-

2 'Illyefalvi bál (Háromszéken) 
3 0 Indig Erzsike keresztvári kereskedő leánya 
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juttatnád hozzá, vagy ha nem fog menni, úgy a magadén 
előfizettetnél vele. 

Az egyenes vonal megszakításával, már engedd meg, hogy 
ezen ügyre vonatkozólag a többit is mondjam meg: Sok fontol-
gatás és rizikó vállalása után úgy döntöttem, hogy a novellás-
könyvemet Húsvétra kikínlódjuk, ha a várt akadályokon kívül 
valami meghiúsító nem jön. Még nem tudom, hogy a könyvre 
vonatkozó tervezetem s egyéb rávonatkozó dolgaim szeren-
csésen Erzsikéhez értek-e, de remélem, ő fogja előfizetőkkel 
megszervezni a dolgot, mert, tudod bizonyára, jelenleg csak így 
lehet nyilvánosságra vergődni. Sikeres működésében nem kétel-
kedem, mert tudom, hogy teljes erejével nekilát a dolognak. A 
Minerva, vagy az Erzsébetnyomda van tervbevéve, de a végleges 
döntést a végérvényes ajánlatok összevetése után Erzsike teszi. 
Eddigi 26 novellám közül úgy 18—20 jön a könyvbe, amit 
hozzávetőleg 180—200 oldalra becsülök. Lehet, hogy a fel-
hívást a gyűjtő-ívvel már meg is kaptad, vagy rövidesen meg-
kapod. Tudom jól, hogy kérés nélkül is segítségemre leszel 
előfizetők szerzésében, de erre külön is szeretettel kérlek. 
Átérzed, hogy ez fontos és jelentős dolog reám nézve, hogy 
végre kötettel is elindulhassak. Brassói és háromszéki ismerő-
seidet beszéld rá az előfizetésre. Természetesen ha egyetlen 
előfizetőt sem sikerülne szerezned, úgyis első dolgom lenne, 
hogy Neked tisztelet-példányt adjak. Egyéb hálám mellett is 
Te vagy a legelső, kit örömömben osztozni szeretnék látni s 
akivel meg is osztom.31 

Ha a háromszékiekhez hozzá tudnál férni, azt nagy hálával 
venném, mert elsősorban a székelyek között akarok letele-
pedni. 

Szemlérnek32 is küldettem ívet, a minap levelet is írtam 
neki. Vedd rá magadat és menj el oda, hadd lám, miket mond a 
levélről. — 

31A Lélekindulás c. kötetről van szó. 
3 2 id. Szemlér Ferenc irodalomtanárunk volt. Szerettük. 



Dokumentum 205 

Jól gondoltad, hogy én unom itt magamat. Biza Te is 
megelégelnéd hosszú időn átal vezekelni itt, mint egy fakír. 
Szegény amerikaiakat végnélkül unom, a sok marhát. Nemi 
különbség nélkül, nem tudok megbarátkozni velük: ebben 
nagy különbség van Anti között és közöttem, mert ő jól tűri 
őket s gyakorolja. 

írásod szerint az anyagi helyzeted nem valami bőséges, de 
én sem vagyok elébb. Minden fene drága és rossz. Még egy jó 
falást nem is ettem itten, hálaistennek, az nem is nagyon 
fontos. Csak dolgozni s aztán egyedül lenni, amiben nem a 
magány bosszantó, hanem az, hogy az ellenkezője nem is 
lehetséges. 

Te már egészen jól tudsz eddig románul, ami mégis főered-
mény. — A román nőket műveled-e? Csak el ne kezd Te is, 
hogy: „le kell vágni, a Krisztusát, le kell vágni!" Szegény Zolti, 
már le is vágta, úgy látszik. 

Leveledet olvasván, Antival jókat nevettünk azon a részen, 
ahol a nyolcasban tett szerelmi-vallomásokról írsz. Bizony, 
azok mind úgy valának, a pirulástól a Cazzoig.33 Bár pirulhat-
nék most is, de nemigen van, ki erre méltót kérdezzen. A 
tehetség megnyilvánulása akármilyen oldalon csak apasztja 
azok számát, akik igazán szeretnek, csak az irigykedők szapo-
rodnak. 

Most is, jól láthattad, miféle torzsalkodás zajlott le a fiata-
lok s beérkezett, jobban mondva: impotens vének között az 
otthoni irodalmi piacon. Pedig semmi szükség reá ilyen ered-
ménytelen formában. Művekkel kell a hepciáskodó véneket 
eltakarítani láb alól. 

Említed, hogy az eredeti lakból elköltöztél, de figyelmesen 
hallgattál örökké arról a szerepedről, ami a háziasszonnyal 
esett vala meg. Az erőteljes férj vájjon nem kivetett-e a szent-

3 3 „Cazzo" Fogságból hoztam ezt a szót. 
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élyből? — Hanem, hallod-é, sokra ment a házbér: 1000 lej, 
uramjézuskrisztus! S fát s fotogént még magadnak kell venned! 
Hanem, mikor romány fátákat viszel magadhoz, legalább 
spórold a világítást. (Ügyes leánkákat én is örömest megsza-
golnék.) 

Élet-filozófiád tömörülni kezd egészséges irányba. Látom, 
higgadsz jócskán. Bár felfogásaid iránya el kezd térni az 
enyémtől, lelki konszolidációdnak örülök, mert nyugalmat hoz 
Neked. Mégis csak az a cél, hogy az ember a céljait és felfogá-
sát önmagával hozza harmóniába, mert — sajnos — önmagun-
kat megtorlás nélkül nem lehet ide-oda dirigálni. Ezt magad is 
szépen kifejted, mikor az egyénben látod csupán az elérhető 
eredmények forrását s nem a szerencsés, vagy kedvező helyze-
tek segítségében. Okoskodásodban sok szociológia van s ahogy 
a dolgokat magyarázod, mindig jobban elárulod, hogy sok 
politikai érzéked van. 

Kurta írásodat olvastuk a M. Kisebbségben.34 A magam 
részéről nagyon szeretném, ha elgondolásaidat nem forgácsol-
nád széjjel s arra biztatlak, hogy alapos tanulmányok és a 
dolgok rendszerezése után írjál egy könyvet, de nem cikkekből 
összerakva, hanem egyetlen problémának mély és kimerítő 
tanulmányát írd meg. Értem az erdélyi magyarság politikai 
útját, mely az államnak hasznára, magának fennmaradására 
vezet. Ne hidd, hogy hálátlan munka. Másfél év alatt meg 
tudnád csinálni. Egy évet gondolok a tanulmányok és Erdély 
történelmének megismerésére, a felet a megírásra. Alapos 
tudással s demokratikus elveid kiépítésével olyan munkát vé-
geznél, mely magyarságunk számottevő emberei közé emelne. 
Úgyis a mi generációnknak kell kiépítenie népünk új irodalmát 
és politikáját, a mostaniak csak a múltat próbálják idomítani, 
ez döcögésnél nem egyéb. 

Szekfű Gyulával jó kezdetben vagy. Előtted a feladat: csi-
nálj há t , jó és okos" dolgokat. 

3 4 Magyar Kisebbség, megjelent rövid cikk. 
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Drámai művemhez való némi hozzászólásodat köszönöm.3 s 

Itt megérezted magad is, hogy utunk két különböző irányba 
lendül: úgy mint a politika és az irodalom. Én csak teremtem 
továbbra is, ha erőmet megtartja az Isten, a tragikus, nagy 
székelyeket s Te teremtsd meg a praktikus kicsi székelyeket: 
népünk értékeléséhez és fennmaradásához mind a kettő szük-
séges. 

A nyeretlenség nem csüggesztett el. Annyit már első na-
gyobb művemmel is elértem, hogy a hivatalos kritika, ami 
irodalmi irányommal igazán nem osztja nézetét, kénytelen 
olyan írói erényeket elismerni rólam, ami nekem egy díjnál 
többet ér és megerősíti, hogy írónak születtem — s majd 
elválik, hogy milyen műfaj írójának. 

Erős nyugalommal veszem azokat a híreket, melyek arról 
szólnak, hogy az ősvigasztalással írói berkekben határozott 
elismerést és szokatlan tekintélyt szereztem magamnak. Kuncz 
Aladár éppen a napokban írt igen nagyrabecsülő levelet s 
Erzsike jelenti, hogy Ligeti Ernő36 a darabot meg akaija venni 
a „Szépmives Céh" részére kiadásra. Milyen jó érzés lesz nem 
adni oda! 

Most Anti készül drámát írni, de el ne árulj engemet, mert 
még csak a hozzávaló kedvet jelentette be, de őszinte szerete-
temmel azon leszek, hogy ne hagyjam eredménytelenül el-
múlni a kedvét. 

Zolti a minap írt Antinak s az én irodalmi munkásságomról 
szólva, tekergeti a fejét, hogy ezt nem hitte volna. — Már 
nekem is írhatna, közelebbről meg fogom szidni. 

Régi iskolás-barátainkról ne felejts el írni! 
Az idő jól eltelvén irodalommal és politikával, a hazamenés-

ről majd máskor, Van még idő rá, sajnos. Leveledet hosszú 
pihenés elkerülésével várom. 

3 s Az ösvigasztalásról van szó. 
3 6 Ligeti Ernő kolozsvári újságíró 
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Drága szüleidnek s Hozzátartozóidnak add át nagy szeretet-
tel küldött üdvözlésemet. 

önfeláldozó életünk kezdetén ölellek pirulással: 
Áron 

(Kedves Dr. Lászlót köszöntsd szintén!)3 7 

* 

Gépírással 
Boríték nincs 

Kolozsvár, 1926. június 5. 

Kedves Jenőke, 

megérkezésem második napján kaptam 
meg a táviratodat s még eddig írtam volna Neked, de valahogy 
arra számítottam, hogy eljösz a napokban. Bár úgy lenne, hogy 
még e levél megérkezése előtt beállítanál, tekintettel arra, hogy 
holnap vasárnap vagyon. 

Végtelenül jól esett gyengéd figyelmed s hirtelen el is felej-
tettem a Te igen hosszú hallgatásodat, ami — őszintén szólva — 
sokszor nagyon fájt. De biztosra veszem, hogy alapos okaid 
voltak reá, csak adná az Isten, hogy semmi fájdalmas dolog ne 
legyen az okok között, inkább szerelem, lelki kibomlás s 
hasonló egyéni jó élettapasztalatok. 

Utazásomról s aztán különösen amerikai életemről részlete-
sen és a valóságnak megfelelően szóban fogok Neked beszá-
molni s ez az utolsó jelző is fontos, mert még eddig senki előtt 
nem cselekedtem meg, kivéve természetesem Erzsikét, aki már 
remélhetőleg nem számít külön embernek, legalább magam 
szeretném, ha nem számítana. 

Megérkezésem után úgy tűnt fel, mintha egy kicsit össze-
zsugorodott vona Kolozsvár, de most már majdnem a régi 
szemmel tudom nézni, már ami az arányokat illeti, mert más-

3 7 Egyik bentlakó társ, jogász. 
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különben csak most látom és különösen érzem meg ezt a várost 
és általa Erdélyt. 

Nem gondolom, hogy a viszonyok rosszabbak volnának, 
mint amikor elmentem, kivéve a mi irodalmi ügyeinket, de hát 
azért gyűlünk haza, hogy etéren is taszigáljuk a dolgot. Soha 
nem voltak még ennyire tunyák és megtörtek az írófajták. 
Megérkezésem után rögtön nekifeküdtünk Szentimrei, Jancsó 
Béla s magam, hogy az Erdélyi Irodalmi Társaságban elnök és 
főtitkár csere történjék jövő szombaton s elég szépen halad az 
ügyünk. Természetesen még titokban dolgozunk, izgatjuk az 
embereket, de ha sikerül, napkisütést jelentene megint. Akkor 
Dózsa helyére ülne Makkai Sándor, Borbély helyére Szent-
imrei.3 7 / 3 S a többi tervek jönnének utána. Ugyancsak a jövő 
szombaton tagválasztás van az Irodalmi Társaságban s ha a 
lista, amit Paál Árpád, Kós, Szentimrei, Nyírő, Walter s Makkai 
s még néhányan signáltak, győzelemre jut, akkor én is ott 
vagyok egész meglepetésszerűen s ilyen rövid múlt után, de a 
dolognak ez a hivatalos fele nem fontos, inkább tere lenne 
mozgásnak, ezt szeretném. 

Holnap cikksorozat indul a Keletiben, figyeld meg. Nehéz 
ember Weisz,3 8 de magam se voltam más, de reám is mondták, 
hogy Amerika megváltoztatott. A hat cikkért 3000 lejt adnak. 
S most hallgass ide: Weisz említette, hogy a Székelyföldön 
dolgozni akar a Keleti Újsággal s Brassóban felállítana egy 
irodát s ide engemet szeretne. Komolyan gondolkozunk a 
dolgon, kapnék legalább 8000 lejt. 

Egyébként mind jól vagyunk, az esküvőt a hónap végére 
tervezzük, ha állampolgári ügyem addig el lesz intézve. Ha előbb 
nem, akkor itt szeretnélek látni. 

Szeretettel s a viszontlátás reményében üdvözöllek mindnyá-
jatokat. i 
J * Aron 

3 1 / a Dózsa Endre alispán, az Erdélyi Irodalmi Társasáé elnöke, 
Borbély István a főtitkár. 

3 8 Weisz a Keleti Újság gazdasági irányítója. 

14 I rodalomtörténet 
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Kézírással 

Molnár Jenő úrnak 
banktisztviselő 

Brasov 
Pesti Magyar Kerbank fiókja 

Aron Tamási 
Kvár, június 30. - 926. 

Kedves Jenőke, 
leveledet s a benne lévő jókat örömmel olvasám s emellett 

arravaló e néhány sorom, hogy tudassa Veled: egybekelésünket 
július 10-re tűztük ki, rítus szerint szombati napra, s kérlek s 
elvárom én s rajtam keresztül mind, hogy ezen „ünnepélyes" 
alkalomra feljössz, örvendesz velünk, eszel és iszol s annak-
utána egészségben visszamész. Paál Árpád is vendégeim között 
leszen s éjféli politikát is űzhettek. Egy-két sort menessz! 

Kedves szüleidnek szeretetteljes üdvözletemet küldöm. 
Ölel: 

Áron 
• 

Kézírással 
Boríték 

Nagyságos 
Molnár Jenő úrnak, 

tisztviselő 
Bod-Botfalu 
Judetul Brasov 

Cukorgyár 
Kvár, 927.okt.24. 

Kedves Jenőke. 

már három hete, hogy megígértem Neked a levelet. Amúgy 
is igazán idejét érzem annak, hogy magamtól s a dolgokról 
elmondjak egyetmást. 

Boríték 
Tekintetes 



Dokumentum 211 

A gyászomról tudsz. Ott is a nyomorúság siettette a dolgot, 
öcsém nem lévén otthon a nyáron, apám igen sokat dolgozott 
maga s hogy dolgozhasson, titkolta betegségét, talán még maga 
előtt is. Mire orvoshoz ment, késő volt. Amikor megkaptam a 
betegségéről szóló sürgönyt, már minden reményemről le-
tettem. Tudtam, hogy nem emlékezem s nem emlékszik senki 
családbatartozó férfiúra, aki elérte volna a 60-ik esztendőt. 
Mind javakorban haltak el. Tehát apám is soron volt már. 
Furcsán hangzik, de nekem szinte valóság ez, mert ahogy 
hiszek az egyén sorstörvényében, úgy hiszek abban is, amely a 
családokban és a fajokban él, éltet és pusztít. Ezenkívül éppen 
azzal a részével foglalkoztam a regényemnek, ahol a legény 
főhősnek (magamnak) az apja meghal. Ez is furcsa, de éppen 
egy olyan regénnyel kapcsolatban, ahol a főhős élete állandóan 
a sors és balsors kezében remeg, érthető az én megdöbbe-
nésem is. 

Sokáig lehangolt voltam. Szomorú vagyok ma is. Elhelyez-
kedni sem sikerült még, bár igaz, nem sokat tettem ilyen 
irányban. Paál Árpád, Nyírő és Zágoni a Keletinél vannak. 
Kacsónak most sikerült a Brassói Lapoknál helyet szereznie. A 
többi ismertek közül én és Szentimrei urak vagyunk. Még nem 
sokat törődtem a dologgal, mert minden időmet magának 
követeli a regényem. Naponkint dolgozom rajta s bár látható 
munkát naponta csak három, talán négy óráig dolgozom, mégis 
mással nem tudok törődni. így is kifáradok, mert erős munka 
ez és kinos, fájdalmas. Nem tudom elviselni, hogy leírjak vala-
mit, ami nem jó s ami maradék nélkül ne én legyek. Bezzeg a 
könnyű a . . ,3 9 Eddig ekkora érzés és erő tartalékkal három 
regényt is megírt volna akármelyik. De nem bánom, legalább 
egész munkát csinálok. Újévre készen leszek s két kötetben 
februárban, vagy március elején hozzák ki. Erősen vallásos lesz 
az írás. A papok üvölteni fognak. 

3 'Egy szót T. A. is kihúzott, olvashatatlan. 

1 4 * 
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Ide-oda egy-egy novellát is írok, zsebpénzért. Néhány es-
télyt is megrendeztünk Szentimrei Jenővel. Ez is hoz valamit. 
Legközelebb Tordára megyünk, aztán tervbevettük Brassót, 
Barótot, Szentgyörgyöt. Hosszúfalut, november második heté-
ben lenne. Velünk lesz Benedek Elek s Farcádi is. Az estély 
meglesz s a jelzett dátum is biztosnak látszik. Bizonyosra 
veszem azt is, hogy bent is velünk leszel akkor. Ha alkalmak 
adódnak, csinálj egy kicsi propagandát. Jelezd brassói ismerő-
seid előtt is. 

Bocsáss meg, hogy annakidején figyelmes leveledre nem 
mozdultam meg az uzoni ügyben. Talán igen jó volna nekem 
egy olyan pozíció, de most megint ügy gondolom, hogy nem 
mozdulok el Kolozsvárról, amíg irodalmilag meg nem vetem a 
lábamat a „Búlátott óriás" című regényemmel, esetleg egy 
egészen új paraszt-vígjátékkal. 

Két esetben is segítségedet kértem farkaslaki emberek ottani 
ügye érdekében. Nem térhettem ki előle, bár féltem, tudván, 
hogy milyen a székely ember: megrohantak, úgy-é? De olyan hí-
red volt az emberek között, hogy mind Tőled vártak segítséget. 

Csendesen és békességben élünk. Sokat gondolunk Reád és 
emlegetünk. Anti a minap írt. Szabadságon volt valami autó-
köruton sváb-barátaival, 28-ban valószínűleg hazajön. Zolti 
tökéletes tordai fiatalember lett. Keserűen irodalmi ambíciói-
ról is letett. Különben a régi, figyelmes fiú. 

Te hogy vagy? Sokat dolgozol, természetesen s jól is te-
szed, mert így fogsz kikényszeríteni Magadnak erős pozíciót és 
pénzt. Bár úgy tudnék én is dolgozni, mint Te, de némelykor 
lusta is vagyok s álmodozó is. 

Kóstol még mindig nem tudtam visszacigánykodni az íráso-
dat. írd meg, ha nagyon szükséged van reá. A verseidet meg-
olvasgattam. Sok új dolgot látok felfogásban és gondolatban, 
de Te nem vagy a formák embere, legalább versben. így nem 
egyöntetű a hatás. 

Félévvel ezelőtt „Híd" címen egy új folyóirat indult Pesten. 
Fiatal székelyek csinálják. Novembertől kezdve engemet kér-
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tek fel az erdélyi szerkesztésre. Azt hiszem, szeretnéd alapot. 
Sok erdélyi tehetséget is beszerveztek a munkatársak közé. Ha 
meg akarod rendelni, írd meg, én gondoskodom róla. S küldj 
nekem gépelten egy-egy verset, szeretném látni őket. 

Ezekután tolmácsold otthon kézcsókomat és üdvözletemet. 
A viszontlátásig ölellek barátsággal, 

Áron 

* 

Kézírással 

Molnár Jenő úrnak, 
tisztviselő, 

Bod-Botfalu 
Jud. Brasov 

Kolozsvárt, 928. febr. 26. 

Édes Jenő, 

folytonosan az a gondolat kínoz engemet, hogy valamiért 
neheztelsz reám. Hazaérkezésem után sokat bántott, hogy ta-
lálkozásunk alkalmával nem lehettem az, aki szerettem volna 
lenni. Nagyon fáradt voltam. Megelőzőleg két éjszakán alig 
aludtam, a találkozás örömét sem tudtam úgy élvezni, mint 
élvezhettem volna pihenéssel, gondtalanul. Pénzem sem volt. 
Az ilyen is bántja az embert. Ez főmagyarázata annak, hogy 
nem mehettem ki Botfaluba se, bár Neked is, s testvéremnek is 
megígértem. 

Te nem is írsz azóta. 
Verseid közű) Rombolás címűt felküldöttem a Hídnak, de 

egyéb másokkal együtt ma is ott fekszik, mert az egész gárda 
haláloságyon van. Nincs pénzük. 

Még állás nélkül vagyok. Illetőleg valami könyves-cégnél 
délelőtti munkát vállaltam dohányravaló pénzért. Nem búsu-

Boríték 
Nagyságos 
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lok mégsem, mert hiszek abban, hogy nem sokáig kell már 
várnom. A Baumgarten-dijra Erdélyből engemet választott 
Babits. Csak a kiosztás ideje bizonytalan, pedig valami 120.000 
lejről lenne szó. 

A székely regény készen van. Az új sorozat első könyve 
gyanánt akaija a Szépmíves Céh kihozni. Amit akartam, nagy-
jából megcsináltam. Szentimrei Jenő s még néhányan olvasták. 
Ezek szerint Szabó Dezsőnél több, s az utolsó esztendők 
legnagyobb magyar irodalmi eseménye lesz. Ezt csak regisztrá-
lom, hogy valamit mondjak, a dicsekedés nem természetem. 
Magamról úgyis megvan a véleményem. Ha nagyon kíváncsi 
vagy reá, tán még a megjelepés előtt elküldök egy példányt 
Neked. 

Hogy vagy? Mit dolgozol? Úgy gondolom, valamin nagyon 
töröd magadat. Szeretném, ha bőven írnál. A múltkor Zágoni-
nak nagyon dicsért valamelyik igazgatód. 

Leveledet várom. Erzsi üdvözöl. Én ölellek szeretettel: 
Áron 

A regénynek már Pesten is van kiadója. 

* 

Kézírással 
Boríték 

Nagyságos 
Molnár Jenő úrnak, 

cukorgyári tisztviselő, 
Bod-Botfahi. 
Judetul Brasov 

Kolozsvárt, 929.1. 2. 

Kedves Jenőke, 

karácsonyra, vagy újesztendőre Tégedet vártunk s ehelyett 
egy kártyát küldöttéi. Eddig halogattam az írást, mert arra 
gondoltam: hátha mégis eljössz. Most azonban, sajnos, le kell 
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tennünk erről. Igen rossz levélíró vagyok, mások számára még 
rosszabb, mint a Te számodra. Ezért elnézésedet kérem s 
azonkívül azt, hidd el sokszor és sokat gondolok Reád, sokat 
beszélünk Erzsikével Rólad, de ez nincs tudva előtted. — 
Annakidején Anti is azt jelezte, hogy karácsonyra hazajön s 
ellátogat Kolozsvárra. Ebből sem lett semmi. így aztán egészen 
csendesen töltöttük az időt. 

Ügy gondolom, hogy pesti kirándulásunk óta nem írtam 
Neked. Nagyon tanulságos volt ez. Maga az estély is igen 
impozáns volt, az óriási terembe sokan nem fértek belé. Ter-
mészetesen Bánffy volt a főrendező. Ott voltak az előkelő-
ségek igen sokan. Vagy 120 képviselő. Az egészben az volt a 
megható, hogy amikor bevonultunk a nagy asztal mellé, a 
közönség felállva üdvözölte rajtunk keresztül Erdélyt, termé-
szetesen a 914 előtti Erdélyt, melytől azonban én s közülünk 
talán még sokan nemcsak 14 esztendővel távolodtunk. Az 
egyetemi hallgatók s általában az ifjúság feltűnően tüntetett 
mellettem. A műsor után pedig Gömbös Gyula hozzám jött s 
így szólt: „Engedd meg, hogy megszorítsam a kezedet." Móricz 
Zsigmond pedig azt mondta: „Fiam, nagyon szeretem az írásai-
dat, de sajnos nincs időm olvasni." Természetesen Bethlenhez 
is felvonultunk, ahol azonban én különösen igen fesztelenül 
éreztem magamat. Irodalom helyett jó vicceket mondtam a 
miniszterelnök fiának s nagyon Erdélyi voltam, mint egy jö-
vendő köztársaság fia. Klebersberg is megjelent itt, kinek így 
szóltam: alászolgája. Akkor hallottam, hogy Kodály is azt 
mondta Horthynak, amikor meghívta egyszer magához: „Na-
gyon örvendek." Azonkívül barátkoztam Herceg tatával, nagy 
suta az öreg. Egy este Babitsnál szórakoztam néhány odavaló 
íróval együtt. Stb. 

Hallom, most volt a döntés a Baumgartner-alapítvány ügyé-
ben. Várom a híreket. Ha kedvező lesz — valószínűnek tartom 
— a függetlenségemet arra fogom felhasználni, hogy komoly 
munka mellett néhány öreg „szent"-nek a tyúkszemére lépek. 
Fiam, úgy utálnak, hogy annak kifejezésére nincs szó. Ezek a 
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nagy hivatalos irányítók minden héten össze szoktak jönni s 
amióta megjelent a regényem, engemet esznek állandóan. A 
„Mai világiban való karácsonyi cikkemért különösen prüsz-
kölnek. 

Éppen karácsony előtt Pesten is megjelent a könyvem. 
Ebben az évben meglesz a másik regény s meg lesz a vígjáték is. 
Ez utóbbi nagy próba, de nekimegyek. 

Azért írtam olyan sokat magamról, hogy tájékoztassalak. S 
Te hogy vagy Jenőke? A hölggyel miképpen áll most az ügy? 
Otthon voltál az ünnepek alatt úgy-e? A dedikált könyv is 
megkerült végre, apósom elvitte volt, olvasni valahová s most 
hozta vissza. (Levéllel együtt postára adom.) A K. U. pályázatá-
ról nem tudok semmit. Ezekkel nem nagyon lehet becsületes 
dolgot csinálni. Különben miket dolgozol esténkint. A könyvet 
nem készíted-e? Az volna jó. Egy-két cikk mellett nem vesz-
nek észre. Persze, a kiadás az nehéz dolog, mert a kiadók igen 
zárkózottak minden ember előtt. 

Édes Jenő, nagyon restellem, hogy az 1.100 lej adósságo-
mat még mindig nem törlesztettem le. Nyomja a lelkemet, de 
talán már nem sokáig. Tudod, nem volt még soha olyan sok 
pénzem, hogy könnyűszerrel kiszakaszthattam volna. 

Szeretném, ha mindenről körülményesen írnál, mihelyt 
lehet. S ha valamiben én is segítségedre lehetek, örömmel 
fogom tenni. Igen hasznos és gyümölcsös újesztendőt kívánok 
Neked az otthonvalókkal együtt s szeretettel ölellek: 

Áron 

Közli: MOLNÁR JENŐ 


