
Irodalmi Kurir - 1932

Egy haladó szolnoki folyóirat kiemelése a feledésből - megtisztelő kötelesség.
Teljesebbé válik egy város irodalomtörténeti anyaga, s gazdagodik vele az országos iro-
dalomtörténeti kutatás is. A feledés szó nem túlzás. Negyedévszázada múlt csak el,
s csaknem eltemették az évek. A szolnoki múzeumban őrzött bekötött évfolyamon
kívül, nincs meg egy hazai közgyűjteményben sem. Az Országos Széchényi Könyvtár-
ban is hiába keressük. Az Irodalmi Lexikon sem ismeri. Az Irodalmi Kurir 1932 de-
cemberében megjelent számával beszüntette működését. A pontot a végére - minden
bizonnyal - a Miniszterelnökség 1758/M. E. III. sz. rendeletével a sajtóosztály vezetője
tette. Indokolás ennyi: „Az Irodalmi Kurir című időszaki sajtótermék engedélyezése
iránt előterjesztett kérelmet az 1920. évi 4578 M. E. számú kormányrendelet 6. §-a
alapján elutasítom."

Az ügyirat címzettje: Szabó Sándor, Szolnok, Horánszky N. u. 36. sz. lakos!, aki
Szandai-Szabó Sándor felelős szerkesztő és kiadótulajdonosként szerkesztette a folyó-
iratot.

Az Irodalmi Kurir szépirodalmi, társadalmi és kritikai folyóiratnak vallja magát.
S ha megnézzük, kik és milyen írásokkal szerepelnek benne, a megjelenő számokban
sorra találjuk Gellért Andor Endre: Rablás című novelláját, Kassák. Lajos: Este és
emlékezés című írását, Radnóti Miklós: Tavaszi vers című költeményét.

Itt érdemes egy kis kitérőt tenni. A vers először az „Üjmódi pásztorok éneke"
című kötetben jelent meg!, amelyet 1931. április 18-án elkoboztak, a szerzőt, Radnóti
Miklóst nyolc napi fogházra ítélte a bíróság Töreky tanácsa 1931. december 8-án Buda-
pesten. S az Irodalmi Kurir 1932 márciusában éppen ebből a kötetből közölte Radnóti
versét. De folytassuk a sort Bányai Kornél: Alföld nyitott egében című versciklusá-
val, Nagy Lajos: Az elszabadult oroszlán című novellájával, - s megállapíthatjuk,
hogy az Irodalmi Kurir méltán vallhatta magát „szépirodalmi, társadalmi és kritikai
folyóiratnak.

De kritikai rovatát, a „Kultúrkrónikát" is érdemes átfutni. Mindjárt a februári
számban olvashatjuk: Rusznák Sándor: Kiosztották a Baumgartcn-alapítvány díjait, -
A magyar könyvkiadás 1931-ben, - Szandai-Szabó Sándor: A huszonötéves Nyugat. A
következő számokban is találunk kritikai-ismertető írásokat Ambrus Zoltánról, a
Pen-Club válságáról, Az ifjúság problémájáról, Babits Mihály: Űj anthológiájáról, A
gyomai Kner kiadásában megjelent svéd, dán, norvég irodalom köteteiről st-b.

Az eddig elmondottak, a folyóiratban közölt írások alapján nyugodtan leszö-
gezhetjük, hogy az Irodalmi Kurir vidéken működő, de nem „vidéki" folyóirat, benne
él az országos, a haladó irodalom sodrában. De érdemes egy pillantást vetni a korra
is. A gazdasági válság nyomasztó súlyát nehezen tűrték a dolgozó tömegek. 1932-ben
Szolnokon is, ebben az iparforgalmi jellegű Tisza-parti városban, ahol a leállt fűrész-
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Az Irodalmi Kurír z. és 6. számának címlapja igjz-ben

üzemek, tömeges elbocsátások is forradalmasították a munkásságot, sztrájkok, bérhar-
cok napirenden voltak.

Ilyen körülmények között jelentette meg 1932-ben hét számát az Irodalmi Kurír
(február, március, májusi, június, augusztus, szeptember és december hónapban) a fen-
tiekben felsorolt élvonalbeli írók, költők Írásaival.

* * *

Nemrégiben felkerestem Szanday Sándor szobrászművészt, az Irodalmi Kurír egy-
kori szerkesztőjét és kiadóját, hogy a folyóirat történetéről részleteket tudjak meg. A
műteremben ragyogó Kassák portré bronzból, lemezdomborítások, épület- és térplasz-
tikák, amelyekből 1968 márciusában kiállítást is rendezünk a szolnoki múzeumban.

De a műteremben nemcsak a változatos témájú szobrok], plasztikai megoldások
bilincseltek le, hanem a művész megnyerő egyénisége is. Rövidesen a folyóiratra tere-
lem a szót, s néhány perc múlva vastag iratkötegben lapozunk. Közte Móricz, Kassák,
Gelléri Andor Endre, Németh László, Móra Ferenc levelei.

Ezekből a dokumentumokból kirajzolódik a folyóirat, egy vidéki folyóirat szü-
letése, élete.
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Először 1929-ben próbál Szanday Sándor engedélyt kapni a „Fáklya" című idő-
szaki sajtótermékre - 5656/M. E. III. - 1929. sz. aiatt elutasították.

Azután a Nyugat Szerkesztőségétől kap tanácsot a lapengedély megszerzésére. Mó-
ricz Zsigmond 1930. IV. n-én írja neki: „.. .Az ön szépirodalmi lapja után érdeklőd-
tem, s mivel most a legnagyobb nehézségbe ütközik, ahogy hallom egy új lapengedély
megszerzése, legalább Pesten, - azt a tanácsot kaptam, hogy ha a lap havonta egyszer
jelenik meg, s nem többször tíz hónapnál, akkor nem kell hozzá semmi engedély, mert
röpiratnak számít---"

Másodszor 1930-ban próbál Szanday Sándor a „Szolnok vármegyei élet" című idő-
szaki sajtótermékre engedélyt kapni. - 1930. június 4-én 2600/M. E. III. sz. alatt el-
utasították.

Ekkor „Reklám Kurír" címen 1931. június i-én megjelenteti ioooo(!) ingyen pél-
dányban „Gazdasági, társadalmi és szépirodalmi folyóiratát" 12 oldalon, zömében rek-
lámmal. Ehhez az ötletet a Nyugat Barátok Körének ankétján kaptál, ahol „.. .illuszt-
ris írók bizonygatták, hogy belekapcsolódhat az irodalom a mai súlyos gazdasági vi-
szonyok között a reklám szolgálatába" - írja Szanday Sándor a folyóirat előszavában.

Vámbéry Rusztem, a Századunk című Társadalomtudományi Szemle szerkesztője
1931. június 24-én kelt levelében ugyancsak a sajtóengedély ügyében küld tájékoztatást:

„•••A sajtótörvény szerbit lapengedélyre csupán oly sajtóterméknek van szüksége,
amely yo napnál rövidebb időközökben jelenik meg. Vollakép tehát évente tizenegyszer
jelenhetne meg a lap, s a tízszeri megjelenés ?nint maximum csupán szokás--- Enge-
délyre tehát szükség nincs, legfeljebb akkor, ha a lapot kolportázs útján kívánja ter-
jeszteni, amihez az I. fokú rendőrhatóság engedélye szükséges. Mindez természetesen
nem zárja ki, hogy kellemetlenkedjenek, ha akarnak. Így pl. beleköthetnek a lap tar-
talmába s indítványozhatják a vizsgálóbírónál egyes számok v. röpiratok lefoglalását,
esetleg a lap „nemzetellenes" v. „közrendet veszélyeztető" iránya miatt a lap meg-
jelenése akkor is betiltható, ha egyébként, mint nem időszaki lap, engedélyhez kötve
nincs is."

Levele végén megemlíti Vámbéry Rusztem: „Ha a Századunk-ról alkalmilag lead
egy hirdetést, úgy ezért természetesen igen hálás vagyok, mert elképzelhető, hogy fo-
lyóiratunk „nem rokonszenves" iránya miatt elég nehézséggel küzd és sem gazdag
mecénások, sem a kormány támogatásában nem részesül!'

Természetes, hogy a 2. számtól kezdve a Századunk hirdetése rendszeressé válik.
S egyes számokban az erdélyi Korunk, vagy a Nyugat hirdetése is olvasható.

A folyóirat gondolata lassan érlelődik), a 4. szám címe már Irodalmi Kurir, de
alcímként még szerepel a Reklám Kurir. Az 5. szám (1931. december i-én) azonban már
csak az Irodalmi Kurir névvel jelenik meg. Egyidejűleg megindul a mostmár csak iro-
dalmi folyóirat anyagának, a II. évfolyam 1. számának összehozása.

Már az eddig közölt dokumentumok is rávilágítanak arra, hogy fővárosi folyó-
iratok neves szerkesztői, írói, mennyire szívükön viselték egy, vidéken meginduló fo-
lyóirat segítését. De az alább következő levelek írói, költői is, mind kézséggel nyújta-
nak segédkezet az Irodalmi Kurir indulásához - ha néha kétkednek is - a nehéz
idők miatt - a folyóirat sikerében.

Gelléri Andor Endre 1931. december 18-án, Óbudán írott levele nemcsak a folyó-
irat történetéhez adalék, hanem egy megrázó írói dokumentum is:

„Kedves Uram
egy novellát, - a Nyugatból szívesen átengedek Önnek. -

Én magam se vagyok öreg, vagy gazdag író. Ha egész éven át írok: kétszáz pengőt
keresek ezzel. Ugye nem sok?
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Hogy megéljek. - egy festődében dolgozom mint kelmefestő segéd, heti ü pengő-
ért. - Elég sokat; napi 10 órát.

Mindezt azért írom meg, - hogy kellő megvilágításba helyezzem az olyan sorokat,
mint „hatalmas nekilendülését az írói karrier felél"'.

De mivel szegény ember - szívesen segítek Magán.
Máskülönben elvem - a kéziratot épúgy meg kell fizetni, mint akármi mást.

Szíves üdvözlettel
tiszteli

Gelléri A. E.
Óbuda, 1951. dec. 18. III. Titnár u. 24.

A hónapok óta betegágyban fekvő Móra Ferenc 1932. január 7-én írja:

„Kedves Öcsém!
Október vége óta betegállományban vagyok, erőltetem ugyan az egészséget is, a

munkát is, sajnos nem éppen eredményesen. Az élnivaló muszájon túl több nem telik
tőlem. Ezért nem tudok hirtelen eleget tenni kérésének. Készséggel ígérem azonban,
hogy mihelyst valamennyire rendbe jövök, talán már a z. számra küldök valamit---

Szíves köszöntéssel vagyok öreg kollegája:
Móra Ferenc"

1932. február 5-én Kassák Lajos levele érkezik meg:

„Tisztelt Uram!
Levelét megkaptam, és jól esik olvasnom azt a nagy bizakodást, ami a soraiban van.
Különben alig tudom elképzelni, hogy ma irodalmi lap vagy könyv vállalkozással akár
erkölcsi, akar anyagi sikere lehetne valakinek nálunk. Minden valósággal bedöglött.
De ha ön úgy gondolja, ám próbálkozzon.

Megengedem, hogy a Nyugatból átvegye valamelyik rövid írásomat. Lapját még
nem kaptam meg. Küldje el, kíváncsi vagyok rá.

Szívesen üdvözli'-
Kassák Lajos"

A levél facsimiléje a borító 3. oldalán.

Bányai Kornél, az Ady utáni nemzedék tehetséges költője a Tiszaföldvár melletti
Homokról küldte levelét 1932. március 12-én. írói küldeménye mellett még jelenleg is
jól hasznosíthatók folyóiratunk számára azok a feladatok, témák, amelyet tanácsként
megjelölt:

„Kedves Uram,
megtisztelő soraira csak most válaszolhatok érdemlegesen. Az Irodalmi Kurírt köszö-
nöm, s kedves megemlékezését is. Az irodalmi decentralizáció kérdése ma mindennél
aktuálisabb: legújabb irodalmunk kifejezetten vidéki gyökerű. Nem lenne haszontalan
dolog, ha ez a táj, emberek stb, melyek Szolnok szférájába esnek, eljuthatnának a tel-
jes művészi megjelenésig. Amennyiben ez lenne az Irodalmi Kurir feladata - fontos
missziót tölthetne be. A küldött számban sajnos még alig mutatkozik ilyesmi - holott e
nélkül csak efemer jelenség lehet. A lapban tanulmányok jöhetnének az Alföld aktu-
ális problémáiról, a Tiszáról, a Szolnok megyei s általában a Tiszamenti (ma Szolnok
a Tiszavidék centruma) szociális kérdésekről, birtokelosztásról, etnográfiai, települési,
antropológiai (a jászság és a Kunság) stb. kérdésekről.
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Rengeteg feldolgozatlan anyag, érintetlen területek!
A lapba magam is szívesen írnék ilyen irányban. Egyelőre sajnos alig van sza-

bad időm, e levél is ezmiatt késett.
A Nyugat 19)1. júl. i-i számában „Alföld nyitott egében" címmel egy kisebb vers-

ciklusom jelent meg, melyet már itt írtam Homokon. Ezt közlés végett szívesen áten-
gedem az Irodalmi Kurir számára - később - ha időm engedi - elsőkézből is küldök
írásokat.

Szeretettel köszönti
Bányai Kornél"

A levél facsimiléje a borító 4. oldalán.

Nagy Lajos akkor éppen Szolnokon tartózkodott. Szociográfiai riportjához gyűjtött
anyagot. (Itt tartózkodásával kapcsolatosan lásd Nagy Lajos irodalomtörténeti értékű
nyilatkozatát a Jászkunság 1967. évi 1. számában). így a Nemzeti Szálloda kávéházában
vetett-e papírra az alábbi sorokat:

„Lecke című novellám közlésébe az Irodalmi Kurírnak beleegyezésemet adtam.
Szolnok, i<)}2. IV. 14-én.

Nagy Lajos"

Facsimiléje a borító 3. oldalán.

1932. április 27-én Németh László küldte el a folyóirattal kapcsolatos véleményét:

„Kedves Uram,
késve és röviden válaszolok. A munka, amelyet végez, hasznos és heroikus. Egy ilyen
••Ztnvonalú folyóiratot húzni ki Szolnokból - minden tiszteletet megérdemel. Remélem,
hogy valami biztatót is írhatok. Meg akartam szervezni, a kis vidéki csoportok orszá-
gos hálózatát; úgy látszik nem vagyok alkalmas ember a szervezésre. Alakul azonban
a közel hetekben Pesten egy irodalmi társaság, melyben én is részt veszek, s az tervbe
vette a vidéki fiókok szervezését. Okvetlen felhívom a figyelmet az Ön munkájára.
Addig is igaz szeretettel üdvözli

Németh László

Az irodalomtörténeti értékű dokumentumok közreadása után érdemes volna az
Irodalmi Kurir egyes számait ismertetni. Folyóiratunk terjedelme - sajnos - nem en-
gedi meg, hogy ezt tegyük. Kevés szó esett a szerkesztő Szanday Sándor írásairól is
(pedig a Nyugat is közölte novelláját.) Kellene szólni a színvonalas illusztrációkról,
reprodukciókról, a képzőművészeti cikkekről (a legjelentősebbet „Ankét a képzőmű-
vészet jövőjéről" címűt, amelyben a szolnoki művésztelep törzstagjai vallottak ars poe-
ticájukról, a Jászkunság 1966. évi 3. számában már közreadtuk az 1932-es szolnoki szo-
ciofoto kiállítással kapcsolatosan).

E haladó szolnoki folyóirat kiemelésével a feledésből teljesebbé válik Szolnok
irodalomtörténeti hagyománya, s gazdagodik vele az országos irodalomtörténeti kuta-
tás is.

Meggyőződésünk, hogy a közölt dokumentumok hozzásegítik az olvasót a 30-as
évek gazdasági, irodalmi életének jobb megértéséhez. Emberközelbe hoznak olyan
írókat, költőket, akiket ma már az irodalomtörténet a legnagyobbak közt tart számon.

KAPOSVÁRI GYULA
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Kassák Lajos levele az Irodai mi Kurírhoz. i<)ii. február $.

;VÍ?Í;I Latos írása ŰZ 1rodat»ii Kurírhoz



ÁRA*: 5 Ft

* * A ^ * *

banyát Kornél levele az Irodalmi Kurírhoz.


