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Kedves Barátom,
elismerő leveleddel nagy örömet szereztél nekem. Sorsom elég mostoha s a biztató jó
szó mindig új erőt önt belém. De alighogy megjött a te leveled, kaptam lelkes írásokat
máshonnan is. íróktól, költőktől. kiknek elküldtem a könyvet*, mert könyvárudai for
galomba nem kerül. Mondhatnám nagyobb a siker, mint ha itthon jelent volna meg.
Mégegyszer köszönöm.

Mellékelve küldök egy csokornyi verset, csak annyit kérek tőled (bárha tudom, nem
szokás), hogy amelyikre nincl szűkséged, vagyis nem kívánod közölni, azt küldd visz
sza. mert irtózom a gépeléstől.

A másik áhajod. hogy írjak a Szegedi Fiatalokról, kényes helyzet elé állít, ezért en
gedd meg, hogy csak nagyjában válaszoljak. - Tény. hogy 1930 januárjában bemutat
ták Isteni szinjáték cimű drámámat s a siker oly nagy volt. hogy Buday azonnal fölke
resett sfelajánlotta, hogy valamit csinálnunk kéne közösen Szegeden. Így a Kollégium
nak alapító tagja lettem, Budayval való barátságom egyre mélyűlt, ő illusztrálta Ádám
bukása cimű verseskönyvemet, címlapokat készített több kiadványomhoz s mikor be
mutatták a Lángesz cimű színművemet, ő rajzolta a díszletterveket is. De a kör egyre
bővült. több pesti ifjú érkezett s ezek sorba beszerveződtek a Kollégiumba. Egy ideig
lelkesen kooperáltunk, de lassan kezdtek személyi és elvi ellentétek felmerülni közöt
tünk s a végén odáig fajuit, hogy én 1934-ben kiléptem a Kollégiumból. Okairóllegbi
zalmasabb barátom, Bálint Sándor tudott a legtöbbet, aki. sajnos. a múlt hónapban
meghalt. A kapcsolat erősen megromlott, szinte ellenségessé fajuit, s én ezért távol tar
tottam magam a Körtől. s az új rendszerben sem érintkeztünk már. Ők valamennyien
karriert csináltak. s megvallom, sokat ártottak nekem egyébként is rijgös pályámon.
De mindez a múlté már, a kedélyek lehiggadtak, közben a legtöbben meg is haltak, de
én még most sem érzem magam hivatottnak arra, hogy ilyen előzmények után a Kör
működéséről objektív véleményt mondjak. -

Még egyszer nagyon megköszönöm elismerő leveledet s őszintén hálás lennék, ha a
Vigiliában írnál vagy íratnál róla; a Dies irae-ről.
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*Az ötvenes évek, a személyi kultusz időszakáról írt Dies irae című poémáról van szó, amely Pármában,
az Olasz-Magyar Füzetek sorozatban jelent meg I980-ban.
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