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AZ ELSŐ BUDAPESTI HÍD FOLYÓIRAT 
EMLÉKTÁRÁBÖL 

Az 1927. év elején összeálltunk négyen, erdélyi származású egyetemi 
hallgatók (Bencze Sándor, Csorna Jenő, Hajdú Dénes és csekélységem), 
hogy szellemi hidat teremtsünk a határokon túliakkal is; újpesti családi 
házamra adott váltómmal biztosítva szerkesztettük másfél éven át ezt az 
irodalmi és művészeti havi szemlét, melynek címét aztán kimúlásunk 
után pár évvel Zilahy Lajos kedvelte meg és szerkeszté több 
szerencsével, mint mi - és nem utolsósorban Bethlen Istvánék anyagi 
támogatásával. Majd 1936-ban a jugoszláviai Híd is elindult és él, 
virágzik nagy örömünkre, ma is! 

Baráti, rokoni kapcsolataink révén jutottunk sok neves erdélyi író 
művéhez, hogy csak néhányat említsek: Tamási Áron, Kós Károly, 
Szentimrei Jenő, Makkai Sándor, Tompa László, Sipos Domokos, 
Reményik, Áprily, Nyírő, Dsida és még sokan mások, hogy kiemeljem 
az országszerte szeretett Elek apó nevét: Benedek Elekét. Első 
számunktól az utolsóig ezekkel és a csehszlovákiai, jugoszláviai magyar 
írók műveivel ismertettük meg a pesti olvasókat, akik meglepően 
gyorsan és nagy számban sorakoztak körénk: 1200 előfizetővel kezdtük 
1927 tavaszát, s első számunktól elkezdtük Kós Károly kalotaszegi 
regénye, a Varjúnemzetség közlését. Tőle magától kaptam eredeti 
fametszeteit, midőn Sztánán meglátogattam mint édesapámnak régi 
barátját. Kodálytól is kaptunk remek tanulmányt: Mit akarok a régi 
székely dalokkal, és még sok neves hazai költőtől, tudóstól. Móricz 
Zsigmond 25. éves írói ünnepségét mi rendeztük a Zeneakadémián, 
szereplői közt elég, ha Palló Imrét, Medgyaszay Vilmát, Kosztolányit s a 
Vas utcai Kodály-kórust említem meg. Külön Móricz Zs.-számot is 
adtunk ki. Baráti körünk igen szerencsésen választotta maga fölé 
főszerkesztőnek a székelyudvarhelyi Csanády György költőt s a Rádió 
rendezőjét, erdélyi egyletünk egyik alapítóját is (1894-1952-ig élt), és 
finom ízlésével ügyesen fogta össze az egyre nagyobb számban befutó 
írói alkotásokat. Szerkesztői díjul természetesen egyikünk sem várt s 
nem is fogadott el semmit, így Csanády sem. 

Egyre szélesebb körű érdeklődés miatt vidéki s külföldi 
szerkesztőtársakat is felkértünk, így az erdélyi részt 1928-tól Tamási 
Áron, a szlovákiait Tamás Mihály, a pécsit Asztalos Miklós, az 
esztergomit pedig Féja Géza vállalta, végül Párizsból Ajtay Miklós 
szerzett cikkeket. 

Ady Endre születésének 50. évét ifjúsági ünnepséggel akartuk 
emlékezetessé tenni, de a rendőrség nem adott rá engedélyt, s így 
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csupán 1927 novemberi Ady-számunkkal adóztunk szellemének, 
amelybe Juhász Gyula is eredeti versét adta, s több Ady-versen kívül 
mélyen szántó tanulmányt közöltünk Szentimrei Jenó'től, aki 
egyébként több jeles erdélyi íróról adott esszéket a Híd-számokba. 
Szabó Lőrinc Ady-tanulmánykötetéből is adtunk részleteket stb. Végül 
is Bajcsy-Zsilinszky Endréhez kaptunk ajánlólevelet az éppen 
Ady-síremléken dolgozó Csorba Géza barátunktól, és Zsilinszky 
megszerezte nekünk 1928 tavaszán az Ifjúság Ady-ünnepsége rendőri 
engedélyét; persze voltak furcsa kikötések, pl. „uszítóverseit" — mint 
mondták a főkapitányságon - nehogy merjük szavaltatni. Ennek 
ellenére a régi Országház nagytermében 1928 májusában megtartott 
ünnepünkre beléptijegyül kiadott kis füzetünkben: I f j ú szívekben 
élekben több szocialista versét is közöltük, továbbá egy Kodály-kottát 
és eredeti népdaltanulmányt, Féja-, Kodolányi-, Fábián Dániel - Rud-
nay Gyula-cikket, s verseket Győry Dezsőtől, Simon Andortól, Erdélyi 
Józseftől, végül egy cikket Szabó Dezsőtől, melyben a magyarságnak 
létszáma arányában való érvényesülését kívánta, és sorsunk függetleníté-
sét követelte a németektől stb. 

A Híd több számában volt ismertetés az új művésznemzedék 
műveiről, s néhány gazdaságpolitikai cikk is. Sok képes táblánk igen 
megdrágította nyomdaszámlánkat, de nem is ez lett a kimúlásunk oka 
1928 nyarán, hanem az említett Ady-szám s tetejében az Ifjúság 
Ady-ünnepsége rendezése. Az előfizetők zömét tevő idősebb nemzedék 
értetlensége sőt Ady-ellenessége apránként úgy elapasztotta a rendelők 
számát, hogy néhány ráfizetéses számunk után kénytelesek voltunk 
csöndben „kimúlni". Minthogy a Híd-szerkesztőség a lakásomon volt, 
így siettem rendezni az adósságokat és néhány előfizetői díjat 
visszaküldeni. Az alábbiakban a szerkesztőség levelezéséből adunk közre. 

Tompa László költő levele a Híd szerkesztőségének: 

Igen tisztelt Uraim! 

Sajnálatomra, nem tudtam előbb válaszolni a Híd számára 
küldendő kéziratok ügyében kapott megtisztelő felhívásukra. 
Most már sietek szíves tudomásukra juttatni, hogy a Soffőr 
című versem közlésébe szívesen beléegyezem, megjegyezve, 
hogy azt az Ellenzék némi sajtóhibával közölte, mert a 3-ik 
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szak 3-ik sora helyesen így van: „Bár nem tudom, míg a gép 
egyre száguld" — s közlés esetén kérem így kijavítani.1 

Csatolok még két verset külön leírva is. Úgy ezeket, mint a 
levelemet Kacsó Sándor barátom útján küldöm, — szíves soraik 
értelmében. 

Új vállalkozásukhoz melegen kívánom a legszebb sikert, 
Csanády Gyurka kedves barátomat pedig a legszívesebben, 
szeretettel üdvözlöm. 

Pontos címem: Redactia Székely közélet, Odorheiu — 
Székelyudvarhely. 

Tisztelettel, kész hívük: Tompa László 

(1927. jan. 18.) 

В erde Mária írónő levele a Hídhoz2 : 

Marosvhely, 1927 febr. 10 
Igen tisztelt Uraim! 

Megkeresésükre készséggel ígérem, hogy a lehetőség szerint 
fel fogom Önöket keresni írásaimmal. Kérni fogom azonban a 
lapnak számomra való megküldését, hogy írásaim 
megjelentéről tájékozva legyek. Gondos csomagolásban és 
keresztburkolással megkaphatjuk. Címükre rövidesen elküldök 
pár verset, később prózát is. 

Vállalkozásuknak sikert kíván őszinte üdvözlettel 

Berde Mária 
Tg. Mures, Str. St.eel Mare 22. 

'Tompa László (1883-1964) említett verse a Híd elsó' számában 
jelent meg, és ezenkívül másik 2 költeménye 1927-28 folyamán. 

2 Berde Mária (1889-1949) egyetlen versét küldte be, de Csanády 
szerk. társunk nem közölte, és így kapcsolatunk megszakadt, nagy 
sajnálatomra, mert részemró'l igen sokra tartottam a sokoldalú írónőt, 
több önálló kötetével. 
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Reményik Sándor levele Gergely Pálhoz: 

Pécs, 1927 jún. 18. 
Kedves Barátom! 

Bocsásson meg, hogy ceruzával s azzal is ily reszketegen 
írok, de tollal nem tudok még, s az írógép e pillanatban nem áll 
rendelkezésemre. Már jobban éreztem magamat, most azonban 
tönkre tesz ez a pokoli, éjszaka sem enyhülő, igazi délvidéki 
hőség, mely a pestinél is nagyobb, s melyhez foghatót mi 
Erdélyben a legforróbb kánikulában sem érzünk. — 

Nagyon kedves levelét ma megkaptam s őszintén köszönöm, 
hogy a cikkem ügyében eljárni szíves volt. Magát a cikket 
mellékelve küldöm. Olvassa ö n is, mielőtt nyomdába kerül s 
lássa belőle szándékomat: egyrészt meglelni a kapcsolópontot 
az Ady-kérdés meg az erdélyi gondolat között, másrészt színt 
vallani az erdélyi írók nevében Makkai mellett, mint épen ezen 
erdélyi gondolat reprezentánsa mellett. Nem ismerem a vita 
eddigi anyagát, főként Hegedűs Lóránt és Négyesy vitáját, 
sajnos, — azonban azt hiszem, az én néhány szempontom talán 
még mondhat valami újat, s mindenesetre otthon élő erdélyi 
ember hangja a magyarországi vitában. Talán ezért is veszi 
szívesen a kegyelmes úr hozzászólásomat lapja hasábjain. Ké-
rem, mikor hozzájuttatja cikkemet, tolmácsolja neki legőszin-
tébb tiszteletemet s igaz köszönetemet.3 

Ami az ö n levele második részét illeti, kész örömmel bele-
egyezem versem közlésébe; ugyebár „A pécsi minaret"-ről van 

3 A PH. pünkösdi számában Szász Károly, Hegedűs L. barátja támad-
ta meg élesen Makkai Sándort Magyar fa sorsa c. könyvéért. Reményik 
ezt akarta volna tárgyilagos hangon visszautasítani; egyébként a Hídban 
a Makkai-kötetből közöltünk részleteket, és Csanády főszerk. barátunk 
remekül riposztozott az agg Szásszal. Benedek Elek egész kis füzetben 
oktatta ki Szászt, A püspök meg a püspökfi címmel. Erről szól 10. sz. 
jegyzetünk is. A „kegyelmes úr" Hegedűs Lóránt volt, a Takarékok s 
Bankok Egylete elnöke, volt pénzügyminiszter, s lapja a Pesti Hirlap 
volt; Reményik kis cikkét eljuttattuk a PH-hoz, de nem közölték. 
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szó? Ugyanis én pár hét előtt itt járt sógoromnak, dr. Imre 
Kálmánnak futólag említettem, hogy a verset esetleg adja a 
Napkeletnek.. Nem tudom, oda adta-e? Kérem, szíveskedjék a 
Studiumban dr. Imre Kálmánt megkeresni s nevemben meg-
kérni, hogy amennyiben még nem adta volna, ezután se adja, 
mert én a verset Önöknek adtam. Ha pedig már oda adta, 
akkor Hartmann Jánosnál a Napkelet szerkesztőjénél kell a 
dolgot valahogyan tisztázni.4 

Midőn ezekre még megkérem, előre meg is köszönöm, s 
ígérem, hogy a lehetőséghez képest örömmel leszek a HÍD 
munkatársa, melyet nagyon komoly vállalkozásnak érzek. 

Szívesen köszönti igaz híve Reményik Sándor 

Szentimrei Jenő három levele Gergely Pálhoz címezve: 

Sztána, 1927 szept. 9. 
Kedves Testvéreim! 

Itt megy a Nyírő fotografla. Van egy pont benne, némi 
kirohanás Kéky Lajos ellen. Szeretném, ha törülnétek, meg is 
jegyeztem, hogy hol. Legalább a könyvben nem szeretném, ha 
benne maradna . . . s 

Egyébként használjátok egészséggel. Jó korrektúrát kérek, 
jobbat az eddigieknél! 

Üdv. Szentimrei. 
* 

4 Imre Kálmán, a pesti Studium könyvesboltnak vezetője Reményik-
nek sógora volt, és sikerült az említett verset megkapnom tőle lapunk-
nak. Megjelent a Híd I. évf. 132. lapján („Pécsi minaret"). Több más 
versét is kiadtuk. 

5Szentimrei-Kovács Jenő (1891-1959) költő és hírlapíró, népdal-
gyűjtő és a két kolozsvári napilap munkatársa volt: Ellenzék, Keleti 
Újság c. lapoknak; polgári radikális párti, de minden magyar mozgalom-
ban részt vett. Az 1945-46. években az állami Magyar Színház igaz-
gatója is volt. Említett Nyirő-arcképhez írott pompás esszéjét a Híd 
I. évf. 301—307. lapján közöltük, majd több más erdélyi írói arcképet is 
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[Cégpapír: Kalotaszegi Ballada-Együttes. ] 

[kelet nélkül] 
Kedves Palikám! 

E pillanatban vettem leveledet és sietek neked is megköszön-
ni az ötletet, hogy bemutattad a készülő könyvem a főtitkár 
úrnak.6 Egyúttal köszönöm jólesően meleg soraidat. Kolozs-
várra címzett lapodat is megkaptam s igazán örültem, hogy a 
könyvvel neked is olyan élvezetet sikerült szereznem. Azért 
írom, hogy neked is, mert hála Istennek, mindenütt jó véle-
ménnyel vannak a kötetről, melyet én csak félig sikerültnek 
érzek, míg belé nem foglalhatom azt a sok kimaradt és jellem-
zően szép régi erdélyi verset, melyekkel már munkám lezárása 
után esett találkozásom. Vásárhelyi püspök elrendelte, hogy az 
erdélyi ref. gimnáziumokban s tanítóképzőkben minél többet 
osszanak ki belőle jutalomkönyvnek, s egyízben véletlenül 
éppen akkor nyitottam be hozzá, mikor a nála egybegyűlt 
diakonisszáknak nagy lelkesedéssel olvasta fel a régi erdélyi 
verseket. Reményem van rá, hogy a Közokt. Tanács is a 
középiskolai könyvtárak által beszerzendők közé fogja sorolni 
a könyvet s így megérhetem, hogy jó magvetést csinálhatok 
ezen a könyven keresztül, az igazi erdélyi szellem jegyében, 
melyet a „friss konjunktúra" fölkentjei hiába próbálnak meg-
hamisítani, mert íme: Erdély régebbi és újabb költőinek művei-
ben letagadhatatlanul jelen van és hatni fog a jövőben is! 

Feleséged kezeit csókolom s Téged a régi szeretettel ölellek: 

Jenő bátyád. 

Szentimiei tollából. Ezt a Nyíró' J.-képet Nagy István festette, ennek a 
fotóját kaptuk ezúttal. - Kék y Lajos pedig ekkor a nagyhatalmú 
Kisfaludy Társaság titkára lévén, nem akart erősen belédöfni Szent-
imrei. 

6 Készülő könyve a Versekben tündöklő Erdély c. antológia, melyről 
az akadémiai főtitkárnak: dr. Balogh Jenő ny. igazs.miniszter, jogtudós-
nak igen meleg szavakkal szóltam, s ezután 50 példányt rendelt meg 
Sz. J.-től. 
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[Cégpapír: Ellenzék napilap, Cluj-Kolozsvár] 

Kolozsvár, 1928 V. 12. 
Kedves Pali! 

Műit hó 19-i leveledet s az első próbaküldeményt is a 
mellékelt jegyzék szerint rendben megkaptam. Csak ahhoz 
nem jutot t még elég időm, hogy kívánságod szerint a gimnáziu-
mok könyvtárairól megbízható információt szerezzek. Mosta-
náig aztán sikerült a református és unitárius gimn. könyvtárai-
ról megtudnom, hogy mindkettő igen rendesen kezelt s köny-
nyen hozzáférhető, főkép diákok és egyetemi hallgatók részé-
re. Régebbi, ritkább erdélyi kiadványokért is többször fordul-
tam hozzájuk s mindig a legnagyobb készséggel álltak rendelke-
zésemre. A katholikus gimnáziummal kevés a kapcsolatom, de 
a könyvtár kezelőjét s György Lajost pedáns, könyvszerető 
embereknek ismerem. Nem tartom hihetőnek, hogy ott is 
elkallódhatna valami. 

Nagyon örvendek, hogy gondoltatok Morenire. Itt is bein-
dult már egy könyvsegély akciónk; a csángók felé mielébb 
tájékozódni fogok. Pünkösdre készülök a csíksomlyói búcsúra 
s ott találkozni szoktam csángóföldi, igen intelligens falusi 
magyarokkal, meg olyan barát papokkal, akik missziós úton 
sűrűn fordulnak meg bukovinai és moldvai falvakban.7 

Az Andrásfalva-i hatosztályos állami iskola református ma-
gyar igazgatóját személyesen ismerem, írtam is neki, hogy a 
többi református bukoviai egyházközség iránt tájékoztasson. 

'Ugyancsak Balogh főtitkár kezdte el Erdélybe küldetni egyre na-
gyobb számban az akadémiai kiadványokat; ezekben semmi ún. irreden-
tista szólam nem volt, és így simán be is tudtuk juttatni egész Romániá-
ba. Moreniben, az ún. régi Regátban, közel a bukaresti százezres magyar 
lakossághoz éppen egy református tanárhoz sikerült egész ládára valót 
küldenünk, majd később a moldvai és bukovinai címekre is egy-egy 
kötetet. Csekélységem mint ekkortájt az MTA főtitkárságára jutott 
gyakornok Balogh J. megbízásából sajátkezűleg rostáltam meg, miket 
küldhetünk Erdélybe . . . 
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Mihelyt az adatok együtt lesznek, eljuttatom Hozzád. Bizonyá-
ra boldogak lesznek, ha valahogyan könyvsegélyt kaphatnak. 

A Mintavásárra személyesen akartam fölmenni, hogy lássam 
saját kis darabomat, a Csáki bírót a kamaraszínházban, de most 
olyan hírek érkeztek, hogy ott anyagi bajok vannak s hono-
ráriumról álmodni sem szabad, ígyhát nem fizette ki magát a 
felruccanás. Egészen céltalanul Pestre zónázni a mai viszonyok 
között határos a lehetetlenséggel. 

A küldeményt még egyszer köszönöm Neked és köszönd 
meg helyettem Balogh kegyelmes úrnak. Szeretettel ölel az 
itthoni viszontlátásig 

Sz. Jenő. 

Sipos Domokos levele a Híd szerkesztőségéhez: 

Тек. Csanády György szerkesztő úrnak, Budapest. 

Igen tisztelt Szerkesztő Úr! 

Tamási Áron kedves öcsém és barátom útján régebben küld-
tem a Híd részére egy novellát, — Hősi halál címűt. 

Ezúttal elküldöm azt a novellámat, amely az Ellenzék erdé-
lyi tárgyú történelmi novellapályázatán Berde Máriával oszto-
zott az első díjon. Bcrde novelláját a Napkelet hozta le; azt 
hiszem, az enyém nem lesz szégyenére a Hídnak. 

Tisztelt Szerkesztő Úr! Ezidőszerint a budakeszi szanató-
riumban gyógyíttatom súlyos tüdőbajomat, az Erdélyi Helikon 
segítségével. 

Ez a segítség már kimerült, úgyhogy hazautazásom és egyéb 
szükségesek költségeit magamnak kell valahogyan előterem-
tenem. Ne vegye tehát rossz néven Szerkesztő úr, ha arra 
kérem, hogy a kiadóhivatallal azonnal küldesse el alábbi cí-
memre a két novella honoráriumát. 

Tudom, hogy a Hidat nem veti fel a pénz, de nagy szük-
ségem s idegenben való elhagyatottságom készttetnek erre a 
kérésre. 



616 Dokumentum 

Mivel e hó 20-án kell elutaznom, kérem, szíveskedjék lehe-
tőleg azonnal intézkedni.8 

Szíves értesítését várva, vagyok Szerkesztő Úrnak őszinte 

tisztelője: Sipos Domokos. 
Budakeszin, 1927 szept. 10. 
Erzsébet királyné szanatórium, E-pavillon. 

Bartalis János költő levele a Hídnak: 

Alsókosály, 1927. okt. 21. 
Igen tisztelt Szerkesztőség! 

Értesültem, hogy Szentimrei az erdélyi írókról közöl tanul-
mányokat a Hídban. Nagyon örvendenék, ha a Hídnak azon 
számait megkaphatnám, de legalább is azt a számot, melyben 
rólam ír. Kérném tehát útnak indítani azokat, így mindjárt 
szorosabb kapcsolatba kerülnénk egymással, bepillanthatnék 
lelkes törekvéseikbe, melyektől — messze lakva a centrumtól — 
teljesen távol vagyok.9 

Tisztelettel és baráti üdvözlettel 
Bartalis János, 

Coseiu, Jud. Somes (Szamos megye), Románia. 

"Sipos Domokos (1892-1927) kezébe magam vittem ki Budakeszi-
re azt a Csanády Gy. barátommal ketten hirtelen összeadott 200 pen-
gőt, ami azidőben tekintélyes írói honorárium volt. Ämde szegény Sipos 
nem érhette már meg Hősi halál novellája megjelenését lapunkban 
(1928. febr. szám), mert 1927 decemberében odahaza meghalt. Nekro-
lógját arcképével együtt közöltük a Hídban, Szentimrei Jenő tollából. 

'Bartalis János (1903-1975) polg. isk. tanár és gazdálkodó, falujába 
zárkózott költő volt, az ún. rímtelen szabadversek mestere, két önálló 
verskötettel. Életrajzát s arcképét és írói méltatását (szintén Szentimrei-
től) közölte a Híd. I. évf. 370-376.1. - Természetesen elküldtük neki, 
kérésére. 



Dokumentum 617 

Benedek Elek két levele Gergely Pálhoz: 

[Cégpapír: CIMBORA, Képes heti gyermeklap.] 

Kisbacon, 1927 okt. 27. 

Édes öcsém, nagy örömet szereztél hála Isten' még mindig 
ifjú szívemnek. Én azt hittem, hogy 2 -300 példányban kínló-
dik a Híd, s hamarosan annyi szép vállalkozás sorsára jut. 
Magyar nyelvű folyóirat még nem igen adott kenyeret munká-
sainak, de tudom, Ti nem is gondoltatok erre; s valóban 
megható, hogy időt és pénzt nem sajnálva a szent cél szolgála-
tába állottatok. Nekem régi hitem, hogy az erdélyi magyarság 
lesz szellemi vezére az össz-magyarságnak, s ehhez egyik út a 
Híd-on át fog vezetni. A jó Isten segéljen titeket ebben a 
nemzetmentő, ebben az új életre támasztó munkában, édes 
fiaim! 

Annak igen örvendek, hogy erdélyi szerkesztőnek Tamási 
Áronkát akaijátok megnyerni, ö maga a legszebb erdélyi ígé-
ret. Egyéni kedvessége, bájossága szerzette meg neki az Áronka 
nevet, egy-két esztendő még s az lesz az ő neve: a nagy Áron. 

Csanádynak küldtem egy példányt a Püspök meg püspökfí-
bői, de úgy látom, a címe megváltozott s kézhez nem kapta. 
Értesíts erről, ha nem, hogy pótoljam. Ihol a Te példányod, 
fogadd szívesen.10 

Isten áldjon minden jóval, édes öcsém. A te kedves húgaid-
dal és testvéreiddel egyetemben mélységes szeretettel ölel 

Elek bácsi. 

* 

10 Benedek Elek (1859-1929) említett kis füzete a Makkai Sándor 
ref. püspök Ady-kötetét (a Magyar fa sorsát) lecsepülő Szász Károly 
„kegyelmes úr" - parlamenti elnök - személyét állítja szembe Makkai-
val. Ez a Szász ugyanis annak a nagy Szász Károlynak fia, aki püspök és 
Arany János benső barátja volt. 

7 Irodalomtörténet 
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Kisbacon, 1929.1. 4. 
Kedves Pali! 

Igen jól esett, hogy reám gondoltál az újesztendő hajnalán s 
vigasztaló szavakat küldtél hozzám. Én máig sem olvastam és 
nem is olvasom soha annak a sajnálatra méltó embernek aljas 
lélekre valló támadását;11 mindössze annyit tudok Szentimrei 
cikke nyomán, hogy megtett konjunktúraszékelynek. Hát ezt 
jól eltalálta . . . Nyugodt lehetsz édes fiam, hogy engem pilla-
natra sem állított meg ez a piszkos támadás a „mentsük a 
menthetőt" — munkában, bár itthon is, az itthoni sötét alakok 
részéről sok keserű tapasztalattal gazdagodtam. E fajta tapasz-
talatban Neked is és emigráns társaidnak is bőven van részetek 
odaát, s én meghatódottan gondolok rátok és csodálva csodá-
lom, hogy csüggedten félre nem vonultok. Ezt látván, bízva-
bízom a szebb jövendőben, amelynek Ti vagytok, édes fiaim, 
alapvető munkásai. 

A jó Isten segéljen ebben a fenséges szép munkában! 
Minden valószínűség szerint e hó vége táján fölmegyek 

Pestre s ott maradok március végéig, hogy magam is részt 
vegyek a magyarországi székely körút előkészítésében. Ennek 
sikerülnie kell, bizony nem a szereplőkért, hanem azért, hogy 
itthon az eddiginél is nagyobb eredménnyel folytathassuk a 
megkezdett munkát. Igen örvendek, ha február elején felfárad-
tok hozzám (természetesen máskor is), tudom, lesz megbeszél-
ni való bőven. 

Isten áldjon minden jóval, édes fiam! Tolmácsold meleg 
üdvözletemet a veled együtt küzdőknek. Mélységes szeretettel: 

Elek bácsi. 

1 1 A „sajnálatra méltó ember": Szabó Dezső regényíró, aki a nemrég 
megjelent Szűzmáriás királyfi c. Tamási-regényt sületlenségnek nevezte, 
és a Tamási Áront s műveit dicsérő Benedek Eleket konjunktúra-
székelynek, egyik pesti hetilapban, az Előőrsben megjelent éles hangú 
cikkében. Erre utalunk különben a 14. sz. jegyzetünk végén is, Tamási 
hozzámírt levelénél. 
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Tamási Áron két levele Gergely Pálhoz: 

Kolozsvárt, 928 dec. 6. 

Kedves Pali fiam, 

semmi ijedelem ne legyen levelem miatt, nem lesz az olyan 
harcos, mint milyen lehetne. Tán baj van Veletek? Erősen 
hallgattok. Pedig mikor fenvalék, olyan kedves melegségben 
örvendeztünk, hogy azt hittem: immár szorosabb lesz a kapocs 
írás és üzenetváltás dolgában is közöttünk, s nem úgy mint 
eddig. Dénko hiába ígérte meg, hogy fontos ügyünkben hama-
rosan írni fog, — még mindig nem írt.12 

Gondolod ugyé, hogy az estélyről van szó. Utolsó előtti 
napon nem tudtuk Denkóval a termet kibérelni. Azt vállalta, 
hogy elintézi. S oztán(!) nem jött semmi hír; írtam levelet 
neki, arra sem mozdult meg. Most Néked azért írok, mert 
benne vagy a bandában, serény és lelkes fiú vagy s biztosan 
válaszolni fogsz, hogy mit lehetne intézni. 

Benedek Elek bácsinak most nagy kedve van Pestre menni. 
Nekünk szintén. Az időpont is elég alkalmas. Tehát neki kell 
feküdni, ha égi erőket még mindig respektálni akarunk. Min-
dennél fontosabb, hogy a terem le legyen foglalva. Ha a Zene-
akadémián nem sikerül, máshol kell termet foglalni, de csak 
jót, nagyot és könnyen megközelíthetőt. Ragaszkodjatok lehe-
tőleg az esti 8 órás terminushoz. Mostmár itt olyanformán áll a 
helyzet, hogy február 1—15 vagy március 1—15 között lesz a 
legjobb, illetve nekünk legalkalmasabb idő az estélyre. Mihelyt 
termet foglaltatok, a terminust nekünk tudnunk kell, mert 

12 A Híd kimúlása utáni hónapokban aggódva érdeklődik utánunk 
T. A.; a levelében többször említett Dénko = Hajdú Dénes, egyik szerk. 
társunk, aki Áronnal egyfalusi, és ő ígérkezett Tamásinak pesti látogatá-
sa idején, hogy kézbeveszi az 1929 tavaszára tervezett székely írói est 
rendezését, bízva a még működő s akkor székely barátainktól irányított 
Bartha Miklós Társaság (BMT) segítségében. 

7* 
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Elek bácsit Debrecenbe és Ceglédre is hívták és az ottani 
terminusokat alkalmazni kell. 

Tehát arra kérlek, hogy Dénkot kered fel s ezeket beszéld 
meg véle. Ha pedig a B.M.T. egységesen s egy lélekkel nem 
volna hajlandó a mi estélyünket megrendezni, ezt is minden 
cifraság nélkül írjátok meg, mert akkor meg fogjuk a dolgot 
oldani másként.13 

Egyébként semmi különös újság. Mostanában három új no-
vellát írtam már, csak nincs Híd, amibe elhelyezzem. Hát ez 
hogy áll? Kérlek, ú j mindenről nekem. A mellékelt levelet 
szíveskedjél valahogy eljuttatni Csanády Györgynek, Szent-
imrei Jenő küldi neki, de a címét elvesztette valahol. 

Üdvözlöm mind a fiúkat s Téged külön: 
Tamási Áron. 

* 

Kolozsvárt, 1928 dec. 27. 

Kedves Pali fiam, 

Végtelenül jól esett, hogy mégis annyira szívetekre vettétek 
azt, ami nekünk annyira szívünkön volt. Ne búsuljatok, mert 
ha a Jóisten enged élnünk, nem fogjuk elfelejteni s agyonütünk 
mindenkit, aki nem támogat Titeket, vagy minket, ami egyre-
megy. Leveletek után rögtön mentem Jenőhöz s összehívtuk a 
döntőbíróságot, amely kettőnkön kívül Nyírő Jóskából s Jan-
csó Bélából állott. Jenő már másnap megírta a levelet s azt 
remélhetőleg még idejében megkaptátok s így semmi baj nem 
volt abból a részből, hogy a termet szerződésileg is le lehessen 
foglalni. Ha az eddigi munkának vagy a jövőbeli munkának 
olyan anyagi természetű oldalai vannak, vagy lennének, amely 
Titeket nyomorít, azt velünk tudatni ne késsetek, hogy 
mingyárt tehetségünk szerint intézkedni tudjunk. 

1 3 Az időközben egészen jobbra tolódott BMT segítségéből azonban 
semmi sem lett, tagjai szétszéledtek, s a már nyilas hírű Oláh Györgyék 
szervezték át saját képükre. 
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A terminust nemcsak jónak, hanem igen jónak tartjuk s oda 
teljes garnitúrával fogunk felvonulni. Közöttünk lesz Tessitori 
Nóra is, aki nagy ütőkártya a székely balladákkal. Bartalis 
Jáni és Kacsó is ott lesznek, mert azt akaijuk, hogy necsak 
kifelé legyen egységes a színe a dolognak, hanem magunk 
között is meglegyen a mindennél fontosabb békesség és a 
munkaközösség, mert nemcsak ott üldözendő elem a székely, 
hanem még itt saját hazájában is. Mindenféle eunuchnak és vén 
fakírnak céltáblái vagyunk napról-napra jobban. A pesti estély 
miatt meg fognak sárgulni s talán vagy kettőt megüt a gutta s 
ez is egyik nemzeti vívmánya lesz az estélynek. Azért most az 
egyszer ne sajnáljatok semmi fáradságot, mert nemcsak a mi 
ügyünk ez, hanem az utánunk jövők ügye is és minden fontos 
probléma mozgatója, ami ezzel összefügg. S mennyi van ilyen! 

Szentimrei bizonyos megírta, hogy az estélyek dátumait a 
következőképen állapítottuk meg: március 16: Debrecen, 
márc. 17: Pest, március 19: Esztergom, március 21: Pécs (ha 
lehet) és március 23: Szeged. A dolgokat úgy rendezzétek már 
most, hogy aztán később a dátumokat ne kelljen változtatni, 
mert az nagy baj volna. Ha feltétlen szükséges volna valamelyi-
ket változtatni, azt most tegyétek és velünk közöljétek min-
gyárt. Aztán amint kidolgoztátok a részletes tervet, mindent 
újatok meg és a mi részünket adjátok át, hogy nekiláthassunk. 
Időt és munkát nem fogunk mi sem sajnálni, hogy emberek-
nek, újságoknak, lapoknak, főembereknek leveleket ú junk eb-
ben az ügyben. Ha valamiben nagyobb garancia kéne, rögtön 
úok Sebess Dénesnek, mert amikor fent voltam s leányával és 
vejével találkoztam, mondták, hogy az öreg nagyon várt, hogy 
elmenjek hozzá és nagyon büszke reám. Ha igen, akkor segít-
sen. — Ugyancsak Jenő vállalta azt is, hogy számunkra össze-
köttetései révén a magyarországi mozgásokra szabadjegyet sze-
rez. Mindent fel fogunk használni propagandára, ezt már el-
határoztuk. Olyan műsort fogunk összeállítani, hogy beszéljen 
necsak irodalmat, hanem törekedést is egy új úton. Mondd 
meg Dénkonak, hogy a nála levő szamaras novellát küldje 
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vissza nekem, mert lehetséges, hogy azt fogom felolvasni. De 
nehogy megtörténjék, hogy valaki a mi táborunkból megsér-
tődjék azért, mert szerepel az estélyen. Az egésznek az a célja, 
hogy megmutassuk: az itthonvaló székelyek tíz esztendő óta 
mit tudtak csinálni. Ezért nem fogadtuk el a gyermekkóruson 
kívül a többi olyan számokat, melyek ottani szereplőt hoztak 
volna. Ezt tisztának akartuk s lám, hogy mennyire tudunk a 
magunk lábán megélni. De nefélj, mert Nóra mindenkit verni 
fog, aki Pesten szavalni szokott. 

Tehát arra kérlek Titeket, hogy a haditervet részletesen 
dolgozzátok ki s a mi részünköt adjátok át. Dénko hazajött-é 
karácsonyra? Ha talán hazajött volna, azért címzem Hozzád a 
levelet. Nemhogy haragról szó volna, hanem nagy köszönetről 
és szeretetről van szó. - Azt hallom, hogy úgy december körül 
a Pesti Naplóban megjelent Londesz Elektől egy kritika a 
könyvemről; ha lehet, kerítsd meg valahonnét és küldd el, s 
emellett arra kérlek, hogy amit lehet ebből a célból, kísérd 
figyelemmel azokat a lapokat, amelyek kezed ügyébe esnek. 
És mondd meg ezt a kérésemet Csanádynak is, aki olyan 
helyen van, hogy ezt könnyen és jobban megteheti. Gondol-
hatod, hogy nekem mennyire fontos az, hogy ottani emberek 
hogy és mint látják a könyvet és az egész kérdést. 

Mihály Laci*4 itt volt s az egyik este együtt voltunk Jancsó-
éknál. írtunk is onnan egy lapot Sz. D.-nek15 s megkértek, hogy 
én fogalmazzam meg, mire én a következő mondatot írtam: 

14 Mihály László (1902-1977) költő, a Nemzeti Újság munkatársa 
volt. Még 1925-ben alapította Tamásival, Kacsó S., Finta Zoltán s 
másokkal együtt a kolozsvári Tizenegyek körét, és színvonalas antológi-
át adtak ki verseikből, novelláikból. - Az említett „Jenő" Szentimrei 
barátunk, a Híd erdélyi szervezőtársa. - Tamási regénye, melyről Lon-
desz írt, a Szűzmáriás királyfi. 

1 'Ugyancsak Szabó Dezsőről van szó itt is, akinek ádáz haragja 
ezután sem szűnt meg, és irigységgel szólott Áronról, és védelmezőit is 
szidta, vagyis bennünket, ha valamiféle erdélyi rendezvényen összetalál-
koztunk. Nem tudjuk, mennyire bosszankodott Áron szellemes kis 
üdvözlőkártyáján . . . 
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„Az erdélyi Tizenegyek töredéke objektív szeretettel üdvöz-
li." — Ezért még jobban dühös lesz, de jó ana, hogy csinálja 
nekünk a propagandát. Mindenesetre küldeni kell majd neki 
egy tiszteletjegyet s rá kell venni, hogy ott legyen az estélyen, 
ki tudja mire lesz jó. 

Mihály Laci mondta, hogy az ő menyasszonya szeretne az 
itteni fiúkkal találkozni s ebből a célból holnapután, azaz 
szombaton le is fogunk menni Hozzájuk. 

Nagy munkakedvben vagyok különben. Az itt mellékelt 
cikket most írtam a Mai Világba s legalább húszan halálra 
keresnek miatta. Azért küldöm, hogy kacagjad Te is. Én azon-
ban nem sokat törődöm velők, hanem dolgozom. Húsvétra 
novelláskötetem Jelenik meg a Minervánál, őszre lekötöttem 
egy regényt a Szépmíves Céhnek s készülök egy vígjátékot is 
írni. Tehát elég minden van. — Igen, hogy el ne felejtsem: 
mihelyt hallasz valamit a Baumgarten-dologról,16 a döntés 
körül, rögtön írjál, vagy ne sajnáljatok egy kétszavas sürgönyt, 
mert most már kezd izgatni. Sajnáljatok meg tehát. Nagy Béla 
is megígérte, hogy rögtön írni fog nekem. 

Tehát újból szeretetteljes köszönet Denkónak és Neked és 
mindenkinek, aki ebben a nagy ügyben tesz valamit, Örömben 
és eredményben gazdag újesztendőt kívánok Neked, Dénkónak s 
a fiúknak mind s a székelyeknek s a jóakaratú magyaroknak is. 

Szeretettel ölellek: 
Aron. 

1 6 A kérdezett Baumgarten-díjat a tavaszon tényleg megkapta, és Áron 
levelével egyidejűleg tőlük, Bäsch L.-tól is kapott értesítést; az említett 
dr. Nagy Béla éppen ezek baráti körébe tartozó ügyvéd volt, maga is 
székely származású, és az egyik Bäsch Lóránt-féle bérház gondnoka. 

A sokszor említett székely írói esteket végül is egészen a mi régi 
Híd-szerk. baráti körünk rendezte meg, közben jan. végén Benedek Elek 
apó is feljött Pestre Marcell fiához, és velünk gyakran tárgyalt, találkoz-
tunk az ún. régi Zenélő Óra c. kiskocsmában, a Városház u. és Megye-
ház utca sarkán. Máskor feljött a mi erdélyi egyesületünkbe, amely 
távol tartotta magát mindenféle jobboldali kilengéstől, ún. diák—bajtár-
si egyesületektől, és tisztán csak az egyfalusi szülöttek otthona lett a 
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Szentmihályné Szabó Mária levéltöredéke 1928 tavaszán, a Hídhoz:17 

. . . emlékezhet ik : h i te t t e t t em o t t is Erdély és Erdély írói 
mel le t t . 

Ha Pestre megyek , fel tét len e l lá togatok Magukhoz. De ad-
dig is: ha i t t van, miér t n e m j ö n el h o z z á n k ? Váradró l sokszor 
lehet ide jönn i n a p o n k é n t s innen közvet len vonat van Pestig. 
Nyugod tabban sok minden t megbeszé lhe tnénk , m i n t akár le-
vélben, akár Pest forgatagában. A n y á m és húgom is mindig 
ö römmel fogadják azoka t , akiket én . 

Ha Székelykocsárdtól j ö n Várad felé, akkor egészen idáig, 
sőt Szigetig van közvet len gyors és személy vonat . 

Soha zűrzavarosabb n e m volt a he lyze t em: mindenképen át 
kellene m e n n e m Pestre. De nem is se j te t t akadá lyok álltak 
elém. Erről m a j d inkább beszélgetünk, jó? 
Meleg üdvözlet tel Szabó Mária. 

Közű: GERGELY PÁL 

már elpusztult Deák tér 1. sz. ház II. emeletén, a „Két törökhöz" c. 
szép barokk palotában. 

A Székely írók Estéinek főszereplői a fővárosban és vidéken a fő-fő 
szervező Tamási Áronon kívül a következők voltak: Benedek Elek, 
Bartalis János, Szentimrei Jenő, Nyíró' József, Kacsó Sándor és a beteg 
Tessitori Nóra helyett Sz. Ferenczi Zsizsi kolozsvári operaénekesnő, 
ezúttal több székely balladával és Bartók-, Kodály-szerzeményekkel. 
Több más erdélyi költő versét szavalták, akik el nem jöhettek, pl. 
Tompa László stb. 

Anyagi siker alig-alig volt, az útiköltségek s teremdíjak szinte utolsó 
fillérig elvitték a nagyszámú közönség belépődíjait. De ennek a szűk 
körű baráti körnek, amely önfeláldozó munkával megrendezte, s azelőtt 
a Híd terheitől elvérzett, mégis annyi öröme lehetett, hogy ezeknek a 
nagyszerű erdélyieknek, székely művészeknek pár hétig itt, e hazában is 
örömet okozhattunk. 

1 7Sz. Szabó Mária (1888-1970) érmihályfalvi tanárnő, novella- és 
regényíró, akinek az Új Időkben jelentek meg írásai, s több ifjúsági 
regénye, önálló kötete is. A Hídban két elbeszélését adtuk közre: I. évf. 
80. és 439. lapokon. 


