
Amiről a levelek beszélnek
Egy lapszerkesztő viszontagságai
Jövőre éppen félévszázada, hogy Reklám Kurir — Gazdasági, Társadalmi és
Szépirodalmi Folyóirat címmel Szolnokon új folyóirat jelent meg. A szerkesz-
tő Szandai Sándort kettős cél vezette: a zömében hirdetéseket közlő lappal
némi tőkéhez szeretett volna jutni, egyúttal pedig egy készülő irodalmi folyó-
iratnak próbált némi propagandát csinálni. A Reklám Kurir negyedik számá-
tól kezdve az Irodalmi Kurir elnevezést hordja címoldalán, 1932 februárjától
pedig — ahogy Szandai Sándor írja visszaemlékezésében — már az ,.igazi" fo-
lyóirat jelenik meg.

Három, sőt tulajdonképpen öt év reménytelennek tűnő próbálkozásai után
végre siker!

Szandai Sándor 1927-től kezdve kölönböző fővárosi lapoknál dolgozott.
„Vonzott az újság, a betű. a redakciók mozgalmas élete. Ma már keveset
mondanak azok az újságnevek, a Mindnyájunk Lapja, a Magyar Ori Asszo-
nyok Lapja és a Házastárs, melyek hercegnők" és barátnők" novelláit, jegy-
zeteit, tárcáit közölték az én átírásomban. Előkelő hölgyek nyolc-tízoldalas iro-
dalmi szenvelgéseiből választottam ki — pontosabban: rövidítettem le saját
szavaimmal — azt a pár flekket, amely a lapokban napvilágot látott." Ilyen
feladata mellett azért arra is jutott ideje, energiája, hogy városa, Szolnok életé-
ről beszámoljon. A fiatal újságíró mindenekelőtt a társadalmi élet hiányát
fájlalta, minek következtében ,,heteken keresztül üresen tátonghat művészie-
sen felépített színházunk". A helyi sajtóviszonyok sem mutattak kedvezőbb
képet. A hetenként háromszor — négy-négy oldal terjedelemben — megjelenő
három újság ,.csaknem hivatalos jellegű kiadvány'' volt — állapította meg
Nagy Lajos. Rusznyák Sándor másutt azt kifogásolta, hogy a ..szerkesztők kö-
zönye. . . nem engedi szóhoz jutni a helybeli tehetséges írokaf. ,,Ennek dacá-
ra —írta— Szolnokon vannak írók (körülbelül húszan), akik csendben dolgoz-
nak".

Szandai először 1929-ben kért lapindítási engedélyt — akkor a Fáklya című
lapra —, majd ezután 1931 kivételével minden évben megismételte kérését. A
hivatalos válasz ugyanaz volt: ... ..kérelmét az 1920. évi 4578,'M. E. számú kor-
mányrendelet alapján elutasítom". A mentőötlet Móricz Zsigmondnak jutott
az eszébe.

Budapest, 1930. IV. 11.

Igen tisztelt Uram,

a napokban levelet írtam önnek s mivel aznap vidékre utaztam, elfelejtettem
intézkedni, hogy a Nyugatot elküldjék önnek. Ezt most pótolom.

Megbízottunk Szolnokon félbe kellett, hogy szakítsa munkáját s így ott csupán
hét előfizetőt szerzett. Kérdés, iudna e ön vállalkozni arra, hogy a Nyugattal fog-
lalkozzék?

Az ön szépirodalmi lapja után érdeklődtem s mivel most a legnagyobb nehézségbe
ütközik, ahogy hallom, egy új lapengedély megszerzése, legalább Pesten — azt a
tanácsot kaptam, hoiju ha a lap havonta egyszer jelenik meg s nem többször tíz
hónapnál, akkor nem kell hozzá semmi engedély, mert röpiratnak számít. Nem tudom
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ennek tudja e hasznát venni? Különben azt hallom, a főispán ajánlatával meg lehet
szerezni az engedélyt.

Szíves üdvözlettel

Móricz Zsigmond

Ugyanezt tanácsolja Vámbéry Rusztem is.

Igen tisztelt Szerkesztő Űr,

Lubochna, 1931. VI. 24
R. C. S.

Szíves sorait ideküldték utánnam, s az az oka a néhány napi késedelemnek s egy-
szersmind annak, hogy az 1914. évi XIV. tc.-nek idevágó helyét nem tudom szó sze-
rint idézni.

A sajtótörvény szerint lapengedélyre csupán oly sajtóterméknek van szüksége,
amely 30 napnál rövidebb időközökben jelenik meg. Voltakép tehát évente^ tizenegy-
szer jelenhetne meg a lap s a tízszeri megjelenés mint maximum csupán szokás,
amelynek nincs törvényes alapja. Hogy a nyomtatványt röpiratnak, folyóiratnak
vagy lapnak nevezik-e, az közömbös, mert a törvény nem disztingvál. Újabb rendel-
kezés e tárgyban nincs. Engedélyre tehát szüksége nincs, legfeljebb akkor, ha a lapot
kolportázs útján kívánja terjeszteni, amihez az I. fokú rendőrhatóság engedélye
szükséges.

Mindez természetesen nem zárja ki, hogy kellemetlenkedjenek, ha akarnak. így
pl. beleköthetnek a lap tartalmába s indítványozhatják a vizsgálóbírónál egyes szá-
mok v. röpiratok lefoglalását, esetleg a lap „nemzetellenes" v. „közrendet veszé-
lyeztető" iránya miatt a lap megjelenése akkor is betiltható, ha egyébként, mint
nem időszaki lap engedélyhez kötve nincs is.

Ha a Századunk-ról alkalmilag lead egy hirdetést, úgy ezért természetesen igen
hálás vagyok, mert képzelhető, hogy folyóiratunk „nem rokonszenves" iránya miatt
elég nehézséggel küzd és sem gazdag mecénások, sem a kormány támogatásában
nem részesül.

Egyébként sok szerencsét kívánok a vállalkozáshoz.

Szívélyes üdvözlettel
igaz híve

Vámbéry Rusztem

A legfontosabb akadályt sikerült tehát elhárítani, ám maradt még így is jó-
néhány. Hosszú ideig nem akadt például nyomda, mely a lap előállítására vál-
lalkozott volna. Kner Imre Gyuláról így írt:

Nagyságos
Szandai-Szabó Sándor
úrnak

SZOLNOK
Horánszky N. u. 36.

Cyoma, 1932. Jebr. 12. 1932. febr. 11-én kelt levélre válasz
Tárgy: folyóirat

Becses soraira sajnálattal tudatjuk, hogy folyóirat nyomtatására nem tudunk vállal-
kozni. Üzemünk elfoglaltatásának természete olyan, hogy az év különböző részében
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nagyon különböző módon vagyunk elfoglalva s vannak hónapok, amikor lehetetlen
volna a megjelenési időket pontosan betartani. Ugyanilyen jellegű saját személyes
elfoglaltságunk is és ezért nem tudtunk soha egy folyóirat gondolatával megbarát-
kozni. Nem tudnánk ezt a munkát azokkal a munkákkal, amelyekre egész üzleti
vállalkozásunk alapítva van, összeegyeztetni.

Maradtunk kiváló tisztelettel
Kner Imre

A nyomdai költségekről Wachs Pál levele tájékoztat:

Tekintetes Szandai-Szabó Sándor úrnak

Szíves felhívására ajánlatot teszek: 500 drb. Reklám Kurir készítésére 12 oldal ter-
jedelemben, melyből 1/3 rész állandó hirdetés, a többi szöveg és változó hirdetés:

12-es újságpapírra nyomva, hajtogatva P. 120,—
10 000 drb. ugyanúgy mint fent P. 200,—

Az első szám 20,— pengővel drágább.
Minden itovábbi 4 oldal 5 000 példánynál P. 40,—
Minden további 4 oldal 10 000 példánynál P. 80,—

'Szíves megrendelését ' várva, vagyok

Kiváló tisztelettel
Wachs Pál

A lapindítás és kiadás minden terhét a szerkesztőnek és kis számú helyi tá-
mogatóinak kellett vállalniuk. Munkájukat mi sem dicséri jobban, mint az a
tény, hogy az adott társadalmi és kulturális viszonyok között egy illetve más-
fél évig életben tartották a lapot, sőt a hasábokat figyelemre méltóan színvo-
nalas anyagokkal töltötték meg.

Az Irodalmi Kurir és a baloldali irodalmi élet

Az 1920-as — 1930-as évek fordulója a magyar szellemi és irodalmi életben a
fellendülés időszakát jelentette. A kibontakozó tőkés világgazdasági válság
feltárta a magyar gazdasági és társadalmi élet kibékíthetetlen ellentmondásait,
aminek nyomán a haladás erői jelentős erőfeszítéseket tettek a helyzet meg-
változtatására. Az osztályharc frontján a szervezett munkásság és a szegény-
parasztság megmozdulásai fejezték ki a tömegek elégedetlenségét. A politikai
életben az őket képviselő pártok és csoportok követelték a társadalmi struk-
túra átalakítását. Az illegális kommunista mozgalom az újabb forradalmi
harc lehetőségét látta a kialakult helyzetben. Mindezek a gazdasági és társa-
dalmi folyamatok az irodalmi életben is visszhangot kaptak: az írók részt
akartak vállalni a valóság feltárásában és a tömegek felvilágosításában, vala-
mint mozgósításában a társadalmi cselekvésre. Ennek kifejezője volt a folyó-
irat-jellegű kiadványok számának a nagyméretű növekedése.

Az 1929—30-ban megjelenő és induló baloldali társadalmi és irodalmi fo-
lyóiratok világnézeti-eszmei profilja a tudományos szocializmustól a liberális-
radikális polgári nézetekig, illetve a népi-paraszti ideológiáig terjedt. A szo-
Vtunk címmel megjelentetett ..társadalomtudományi és irodalmi szemlé"-ben
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cialista munkásmozgalom képviseletében szerkesztették az illegális kommu-
nista párt tagjai a Forrás szépirodalmi, a Front és a Társadalmi Szemle társa-
dalomtudományi folyóiratokat. József Attila 1932 júniusában megjelentett
Válőság-a, Kassák Lajos Munkája, továbbá Oravetz István Űj Harcos „szoci-
alista munkaszemléje" szintén programként hirdette a marxista tanokat. A
kibontakozó munkás szavalókórus- és kultúrmozgalom támogatására jelen-
tette meg a szociáldemokrata párt a Munkás Kórus, a kommunista párt a Kó-
rusművészet Kassák és köre pedig a Munka Kultúrstúdióját című folyóiratot.
Palasovszky Ödön és Mándi Teréz Színház és Film címmel indítottak lapot „a
jövő" színházának és kultúrájának propagálására.

Az ellenforradalmi rendszerrel szemben álló polgárság fórumai közül a
Nyugat eszmei-esztétikai arculatát — 1929 és 1933 között — Móricz Zsigmond
alakította ki. A szabadkőműves mozgalom ..társadalomtudományi szemlé"-je
a Századunk, szépirodalmi és publicisztikai folyóirata a Toll, az irodalmi és
szellemi életről tájékoztató kiadványa pedig a Litratúra volt. E lapok szer-
kesztői: Vámbéry Rusztem, Zsolt Béla és Supka Géza a magyar polgári prog-
resszió hagyományához ragaszkodva a szocializmus híveinek* is nyilvánossá-
got biztosítottak. József Attila például mind a három folyóiratban publikált és
népszerűsített alkotóként szerepelt.

A korszak irodalmi életének figyelemre méltó jelensége volt a középiskolás
és egyetemista diákok, valamint a fiatal értelmiségiek nemzedéki — és láza-
dó — programmal történő fellépése. Ennek oka a társadalmi viszonyokkal
szembeni elégedetlenségük volt: rádöbbenésük a rendszer haladásellenes vol-
tára. Ellenállásuk szervezkedésben és nyilvános fórumokon való tiltakozó fel-
lépésekben nyilatkozott meg. Nézeteikben, programmjaikban különböző ideo-
lógiák és politikai áramlatok tézisei keveredtek. A fővárosban megjelenő kiad-
ványaik közül a Szabadon — Mód Aladár és társai szerkesztésében — a mun-
kásmozgalom felé orientálódók kiadványa volt. A parasztság problémáit elő-
térben helyezők fórumai voltak: az Űj Magyar Föld, a Kohó, a Kórus, a Diák-
világ, az Űj magyarság. Ez utóbbi mutatta be a fővárosnak a kiskunfélegyházi
tanítóképző diákíróját, Darvas Józsefet. Darvas és diáktársai kaptak helyet —
Veöres Sándor és más vidéki írók mellett — az Újpesten kiadott Szivárvány-
ban is. Saját maguk pedig 1932-ben Jövőnk címen jelentettek meg folyóiratot.
Radnóti Miklós — akkor szegedi egyetemi hallgató — a Kortárs c. folyóirat
szerkesztésében vett részt, és főmunkatársa volt a népi és szocialista eszméket
ötvöző Fiatal Magyarország ,.az ifjúság világnézeti, társadalmi, kritikai és iro-
dalmi folyóiratá"-nak.

A vidéki egyetemi—középiskolai diákvárosok közül Pécsett a Kassák-kör
szellemi és személyi hatása alatt álló Haraszti István orvostanhallgató kezde-
ményezte a Dunántúli Helikon .,irodalmi, művészeti és társadalomtudományi
szemle" kiadását — 1932-ben. Sárospatakon —• szintén 1932-ben — a Sáros-
pataki Ifjúsági Közlöny c. diáklapot tette a forradalmi mondanivaló fórumá-
vá Bodnár István tanítóképzős tanuló. Miskolcon — 1930-ban — a joghallga-
tók jelentették meg Kőtörő című kiadványukat, mely a MEFHOSZ (Magyar
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége) 1930 tavaszán tartott
XI. kongresszusán a jobboldal támadásának a középpontjába került. Deb-
recenben 1932-ben Kertész Dániel Seregszemle címmel adta ki a „fiatalok lap-
já"-t, melyben elsősorban a népi—paraszti gondolat képviselői számára akart
nyilvánosságot biztosítani. A város szocialista fiataljai egy évvel később A Mi
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közölték írásaikat. Nyíregyházán a művész és literátor fiatalok a Benczur-kör-
be tömörültek, és 1933-ban vállalkoztak „irodalmi, társadalmi és kritikai fo-
lyóirat" kiadására — Forrás néven.

A szolnoki Irodalmi Kurir színrelépése ennek az országos szellemi fellendü-
lésnek a részét jelentette: kifejezése volt annak, hogy e városban is ugyan-
azok a gazdasági—társadalmi folyamatok játszódtak le, mint a többi helysé-
gekben, s a szellemi élet képviselői ugyanúgy reagáltak reá, mint Budapesten,
Pécsett, Debrecenben és másutt. Sajátos helyzete volt az — bár ebben sem
állt egyedül —, hogy nem rendelkezett jelentős diák- és értelmiségi csopor-
tokkal, rétegekkel. A helyi akadályok leküzdésében nagy szerepet játszott a
személyes és alkotói kapcsolat kialakítása az ország más vidékein tevékeny-
kedő eszmetársakkal. Ennek az országos méreteket öltő lap- és fórumteremtő
munkának amúgyis alapvető sajátossága volt az együttműködés a különböző
neiyeken levő és egymástól eltérő — de baloldali — nézeteket vallók között.
A szocialisták és kommunisták országos szervezeti hálózatukon keresztül moz-
gósították elvtársaikat a sajtótevékenységre; politikai törekvésük pedig az
volt, hogy az útkereső fiatalokat megnyerjék eszméik számára, s ezért keres-
ték velük a kapcsolatokat. Ennek legjellemzőbb példája volt 1930-ban „a ma-
gyar ifjúság Ady ünnepélye'. Az Ady síremlék avatása alkalmából a főváros
egyetemista fiataljainak Bartha Miklós Társasága kezdeményezte, s meghív-
ta rá az ország egyetemi ifjúságát. Az ünnepségsorozatban: a sírnál és 'a Vi-
gadóban tartott emlékünnepélyen végül is szót kaptak mind a népi, mind a
polgári, mind pedig a szocialista eszme képviselői: az elsőt Féja Géza, a má-
sodikat Juhász Gyula, a harmadikat József Attila neve fémjelzi.

Szolnok városára 1932-ben — az Irodalmi Kurir megjelenése évében — a
baloldali irodalom két jeles képviselője hívta fel az ország figyelmét. Nagy
Lajos a Századunk 1932 május—júniusi számában „Magyar város 1932-ben"
címmel írt szociográfiai beszámolót a városról, melyben a folyóiratról és szer-
kesztőjéről is szót ejt — név említése nélkül. Ö közölte a szerkesztői igényes-
ség dokumentálásául az alábbi szerzői levelet, melyet ismeretlen költő kül-
dött a szerkesztőnek:

, nem tudom, jól informálódtam-e, de úgy tudom, hogy a lapja még
kissé küzd az anyagi gondokkal. Felajánlanék Önnek egy csekély anyagi
segítséget, azt hiszem, elkelne ilyesmi, s az ön lapja különben is megér-
demli a támogatást. Amikor nyomtatásban olvasom a verseimet, azon-
nal küldök az ön címére a lap céljaira öt pengőt. Nem sok ugyan, de ez
is valami. Megjegyzem még, hogy mind a két vers megjelenése után kü-
lön-külön értem az öt pengőt, s ha mind a kettőt egy számban közli, úgy
egyszerre küldöm én is a 10 pengőt.

Nagy Lajos ehhez a következő kommentárt fűzte: „De hát a versek közölhe-
teüeneknek ítéltettek; a szerkesztő inkább elismert budapesti íróktól kér
egyet-egyet, a már máshol megjelent írásaikból — úgy sem ismerik! mondja
— s azokat közli anélkül, hogy ezért a művek íróitól bármily kis összeget is
igényelne...."

Nagy Lajos anyaggyűjtése idején — 1932 áprilisában — játszódott le az or-
szágos hírt kapott másik „szenzáció": Szolnok rendőrkapitánya április 3-án,
vasárnap reggel letartóztatta a városban tartózkodó Kassák Lajos írót és
Lengyel Lajos nyomdászt, akik a Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége
és a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége helyi csoportjai meg-
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hívására előadás tartása, illetve fotókiállítás rendezése céljából tartózkodtak
ott. Kassák előző nap este megtartotta az előadást, a kiállítást vasárnap reggel
nyitották volna meg, de ezt a rendőrkapitány a letartóztatás foganatosításá-
val megakadályozta. Eljárásának indoka pedig az volt, hogy „Kassák Lajos
irodalmi előadás helyett egy marxista szocialista rend létesítésére irányuló agi-
tációs beszédet tartott. Ugyenezt a célt szolgálta a fotó kiállítás is." A rendőr-
ségi kihallgatások során jegyzőkönyvben rögzítették, hogy Kassákékat az
állomáson ifj. Bencze László, a MOSZ helyi titkára, továbbá Szabó Sándor és
Rusznák Sándor, az Irodalmi Kurir szerkesztői várták. Mindez dokumentálja
a folyóirat szerkesztőinek kapcsolatát a város szervezett dolgozóival, valamint
a főváros jelentős szocialista csoportjával, a Munka-körrel. Kassák Lajos és
Nagy Lajos mellett a baloldali szellemi élet más képviselőivel is kapcsolatot
tartott Szandai Sándor amit gazdag levelezése bizonyít.

A szerkesztői-szerzői levelezés

Szandai Sándor levelezése irodalomtörténeti értékű. A lapok és folyóiratok
szerkesztőitől kapott levelek — a sajátjaiéval együtt — betekintést nyújtanak
a baloldali kiadványok kiadói, szerkesztői és terjesztői gondjaiba. A szerzői-
alkotói problémákat megfogalmazó levelek pedig a haladás ügyét szolgáló
írók életéről, törekvéseiről adnak képet. Közülük néhány már megjelent a
Jászkunság egy régebbi számában Kaposvári Gyula közlésében, ezúttal azon-
ban az események rendjében egységes egészet alkotnak.

A Nyugat szerkesztését 1929 decemberében vette át Móricz Zsigmond, aki
saját programot fogalmazott meg a lap hasábjain. A Szandai Sándorhoz kül-
dött első rövid levelében erre hívja fel a figyelmet ,,a mi szerkesztésünkben"
kiadott számukra utalva:

SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT
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Móricz Zsigmond akció-programot dolgozott ki a Nyugat terjesztésére, öröm-
mel vett minden érdeklődést és érdeklődől. Szandai Sándorban is a támoga-
tót üdvözölte, s kapcsolatuk alakulásáról az egymást követő három levele é<
az egy szerkesztőségi levél tájékoztat.

NYUGAT

SZÉPIRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT

Budapest, 1930. IV. 18.

Kedves Uram,
levelét s bizalmát köszönöm, örülök neki, mert úgy látom, hasonló gondolko-

dással találkozom. Érdekes például az Üa ötlete, az aranyóra-probléma.
Nekem volt egy kísérletem, az, hogy az előfizető gyűjtőknek ingyen rendelkezé-

sére bocsátók dedikált könyveket. Csúnyábban alig bukott meg idea, mint ez.
Húszezer körlevelet küldtünk szét s összesen három jelentkező volt, azok közül is
egy nyilvánvalóan zsarolt, mert egy negyedévi előfizetésre kötelezve saját magát,
húsz pengő ára könyvre reflektált.

Azóta már közmondásossá vált. s minden baráti összejövetelünkön közmulatság
az ideám, hoyg mindenki kap egy üveg pezsgőt, aki előfizetőt hoz. Pezsgőre, ékszerre,
szőnyegre s effélére gondoltam, órára nem, mert egy olyan aranyóra, amit 15 pen-
gőért adnak, nem óra. Én pedig ragaszkodom ahhoz, hogy a Nyugat csak elsőrendű
dolgokat adhat.

Kérem, ha tud időt szakítani, látogasson meg egyszer, természetesen az én költ-
ségemre. Szeretnek megismerkedni. Legjobb volna, ha eljöhetne ünnep harmadnap-
ján, kedden az Ady ünnepre. De úgy, hogy már délelőtt volna szíves lakásomon föl-
keresni. Szíveskedjék táviratilag értesíteni, hogy jön-e? Szerdán el akarok utazni,
s azért is jó volna ha előbb jönne. A jövőre vonatkozólag beszélgethetnénk egy
k testi.

Szíves üdvözlettel híve

Móricz Zsigmond

NYUGAT

SZÉPIRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT

Budapest, 1930. IV 29.

Kedves Uram,
legyen nyugodt — az ötletről senkinek egy szót sem szólok. Nem az az ember

vagyok.
Még mindig fekszem s ez igen lehangol. Emiatt a: erdélyi utam is csak leghamarabb

május végén lehet.
Az ügynököknek csak tegnap küldtem el a leveleket, kedvetlenségem miatt.
Ide mellékelem a névsort, lemásoltam, úgyhogy ha valakire akar figyelmeztetni,

nálam a cim.
Égy pengőjével adós maradtam, remélem kamatozik nálam.

Üdvözli

Móricz Zsigmond



NYUGAT
SZÉPIRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT

Nagyságos
Szandai Szabó Sándor úrnak,

Budapest, 1930, április 29.

SZOLNOK

Von szerencsénk szíves tudomására hozni, hogy Móricz Zsigmond szerkesztő úrnak
rendelkezése alapján folyóiratunkat április 1-i számunkkal kezdődően egyidejűleg
megindítottuk címére. Az április 1-től december 31-ig terjedő 3'A. évre eső előfizetési
díj fejében 50%-os rendkívüli írói kedvezménnyel

P. 15-t

írtunk b. folyószámlája terhére és ezen összeget az esedékesség mértékében minden-
kori honoráriumából fogjuk levonásba hozni.

Kiváló tisztelettel
NYUGAT KIADÓ ÉS IRODALMI RT.

A Századunk szerkesztősége irodalomtörténeti nevet a József Attilával
kialakított kapcsolatával és a Veres Péter írásoknak adott nyilvánossággal
szerzett. A főszerkesztő Vámbéry Rusztem ügyvédként József Attila védője
volt első sajtóperében.

A Vámbéry és Szandai közötti levélváltásból eddig ismeretlen életrajzi ada-
tok derülnek ki. Egyrészt az, hogy a rendőrség eljárást indított Szabó Sándor
ellen az írói szerkesztői névként használt Szandai előnév használata miatt. Ez
az eljárás nyilvánvalóan a folyóirat elleni akciók részét képezte. Megtudjuk
tovább azt is, hogy az Irodalmi Kurir kényszerű megszüntetés után Szandai a
fővárosban akart hetilapot kiadni. Vámbéry most is figyelmezteti a várható
nehézségekre. (Az említett Klár Zoltán-lap a Társadalmunk volt.)

Az "lroh^iw '.unr" •'írj"!' i1- i- l^'-j

bSvc'obea ÍO^ÜÍ^ rílufc •-:o3nlci i-ii.

40



Dr. Vámbéry Rusztertl Budapest, 1933. március 11.
ügyvéd

Nagyságos
S zanda i Sándor szerkesztő úrnak.

Igen tisztelt Szerkesztő Ür!

SZOLNOK
Horánszky u. 36.

E hó 5-én kelt szíves sorai csak ma jutottak kezemhez, minthogy tévedésből Varró
kollégám lakására voltak címezve.

A hamis név használatára vonatkozó ügyben nem tudom bejelentette-e a fellebbe-
zést a rendőrségi ítélet ellen. Ha igen, úgy tessék a fellebbviteli tárgyaláson többek
közt arra is hivatkozni, hogy Nagyatádi Szabó István és Sokorópátkai Szabó István
is állandóan, sőt hivatalosan használták a születési helyüket kifejező előnevet
anélkül, hogy valakinek is eszébe jutott volna őket ezért felelősségre vonni.

Ami a hetilap-engedélyt illeti, annak természetesen semmi jogi akadálya nincs,
hogy a lap Budapesten jelenjen meg. Üzleti kilátásai a jelenlegi viszonyok közt elég
kétségesek, mert mint hallom, még Klárnak sikeresen működő lapja is nehézségek-
kel küzd. Érdekes lapot csak úgy lehetne csinálni, ha minden megírható volna, ami
igaz. De épp ez lehetetlen.

Végül Gura Mihály barátunk szíves érdeklődésére, jelentem, hogy intézkedtem,
hogy a Századunknak 2 példánya hozzá állandóan járjon.

Szíves érdeklődését és a küldött képeslapokat hálásan köszönöm.

Meleg üdvözlettel őszinte híve:

Vámbéry

Az Est-lapok (Az Est, Pesti Napló, Magyarország) irodalmi rovata a balolda-
li írók fóruma volt. 1930-ig Mikes Lajos a jelentkező fiatal írók — József
Attila és társai — számára nyitotta meg hasábjaikat. Utódja az 1919-es tevé-
kenysége miatt „megfegyelmizett" és kitagadott Kárpáti Aurél lett. Az ő le-
vele azt tanúsítja, hogy milyen nehezen lehetett ismeretlen szerzőként helyet
kapni a lapban.

Budapest, 1932. szeptember 13.

Tisztelt Uram!

Kissé riportszerű, de jó, friss írások. Azonban éppen ilyentén természetük miatt
bajos lenne hasznukat venni a Naplónál, ahol az eféléket belső emberek írják. Saj-
nálom, hogy így nem lehet szolgálatára. És kérem, bocsássa meg a levélpapír hiányát,
de már nem akartam tovább halasztani a választ. Esetleg küldjön majd alkalomad-
tán mást a Naplónak.

Szíves üdvözlettel igaz híve:

Kárpáti Aurél

Szirmai Rezső 1923-tól dolgozott az Est-lapoknál. Az ő levele a szerkesztői és
szerzői kölcsönösség kialakítására utal, amire a baloldalon levőknek nagy
szükségük is volt.
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Kedves kis Kollégám,

nagyon szívesen beleegyezem, hogy „Keresztes János tragédiája" című novellámat
lapjában leadja. Mint ahogy azt is nagyon szívesen venném, ha egyszer felkeresne
és elmondaná nekem, ami szívét nyomja. Talán tudnék valamiféle használható taná-
csot adni. írja meg, mikor jön fel Pestre s ha előzetesen értesít, nagyon szívesen
látnám a szerkesztőségben bármelyik este nyolc és kilenc óra között.

Nagyon köszönöm, hogy könyvemmel olyan kedvesen foglalkozik. Kiadóm — a
Népszava — intézkedésemre a mai napon küldött a könyvből Szolnokra. Miután az
ottani könyvkereskedéssel nincsen összeköttetésben, így Gura Mihály hírlapbizomá-
nyosnak küldött egyenlőre néhány darabot terjesztésül. Nagyon lekötelezne, ha meg-
érdeklődné ennél a Gura Mihály nevű hírlapbizományosnál, hogy megérkeztek-e
már a könyvek, ha igen, hányat küldtek le, és még inkább lekötelezne, ha propa-
gálná a könyvet, hogy Szolnokról is minél jobb eredményről értesíthetnének.

Kedvességét nagyon köszöni
szívből jövő üdvözlettel híve

Szirmai Rezső

A Munka szerkesztőjének, Kassák Lajosnak a levele — a többi szerkesztői le-
vélhez hasonlóan — a biztatást és az őszinte érdeklődést mutatja.

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, akár anyagi sikere lehetne valakinek nálunk. Minden valósággal be-
döglött. 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

Az alkotó Szandaihoz megbecsüléssel és ugyanakkor elvi alapon álló szer-
kesztői szigorral szólt Kassák. (A novellák az 1933. 30. és az 1934. 37. számá-
ban jelentek meg: „Én is, mások is", „A csiga".)

Kedves Uram, két kis dolga közül az egyiket, mint látta közöltem. A másik nagyon
karcolat-szerű — nem nekünk való. De szívesen venném, ha lesz novellája küldje el.

Ne haragudjon, hogy eddig nem írtam, de ez nem lustaság és nem közönyösség.
Holnap elküldöm a lapszámot. Szívesen üdvözli:

Kassák Lajos

Az Irodalmi Kurír szerkesztőjéhez küldött szerzői levelek közül kiemelkedik
Bányai Kornélé azzal, hogy egy „vidéki" folyóirat szerkesztési elveit fogalmaz-
za meg, melyek ma is figyelmet érdemelnek.

Kedves Vram, Homok 32/111/12—
megtisztelő soraira csak most válaszolhatok érdemlegesen. Az Irodalmi Kurírt kö-
szönöm s kedves megemlékezését is. Az irodalmi decentralizáció kérdése ma min-
dennél aktuálisabb: legjobb irodalmunk kifejezetten vidéki gyökerű. Nem lenne
hasztalan dolog, ha ez a táj, emberek stb., melyek Szolnok szférájába esnek, eljut-
hatnának a teljes művészi megjelenésig. Amennyiben ez lenne az Irodalmi Kurír
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feladata — .fontos missziót tölthetne be. A küldött számban sajnos még alig mutat-
kozik ilyesmi — holott e nélkül csak efemer jelenség lehet. A lapban tanulmányok
jöhetnének az Alföld aktuális problémáiról, a Tiszáról, a Szolnok megyei s általában
a tiszamenti (ma Szolnok a Tiszavidék centruma) szociális kérdésekről, birtokelosz-
tásról, etnográfiai települési, antropológiai (a Jászság és a Kunság!) stb. kérdések-
ről. Rengeteg feldolgozatlan anyag, érintetlen területek!
A lapban magam is szívesen írnék ilyen irányban. Egyelőre sajnos alig van szabad
időm, e levél is emmiatt késett. A Nyugat 1931. júl. 1-i számában „Alföld nyitott
egében" címmel egy kisebb versciklusom jelent meg, melyet már itt írtam Homokon.
Ezt közlés végeit szívesen átengedem az Irodalmi Kurir számára — később — ha
időm engedi — elsőkézből is küldök írásokat.

Szeretettel köszönti

Bányai Kornél

Gelléri Andor Endre levele egy majdani írói szociográfiához szolgáltat adatot;
hogyan élt a magyar író az 1930-as években, ha „szegény ember"' volt.

Kedves Uraml

Egy novellát, —a Nyugatból — szívesen átengedek önnek.
Én magam se vagyok öreg vagy gazdag író. Ha egész éven át írok: kétszáz pengőt

keresek ezzel, ügy-e nem sok?
Hogy megéljek — egy festődében dolgozom mint kelmefestő segéd, heti 18 pengő-

ért. — Elég sokat; napi 10 órát.
Mindezt azért írom meg, — hogy kellő megvilágításba helyezzem az olyan sorokat,
mint „hatalmas nekilendülését az írói karrier felé"!

De mivel szegény ember — szívesen segítek Magán. —
Máskülönben elvem — a kéziratot éppúgy megkell fizetni mint akármi mási.

Óbuda, 1931. dec. 18.

Szíves üdvözlettel tiszteli:

Gelléri Andor

Szabó Gyula szolnoki tisztviselő, tehetséges író jogosan állapította meg, hogy
„az íráshoz nem csak írói kvalitás kell", mert az önmagában nem biztosítja az
olvasókhoz való eljutást.

Igen tisztelt szerkesztő úr!

Mellékelten küldök néhány verset, melyek közül ha valamelyik megfelelne, kérem
leközölni az Irodalmi Kurírban. Ez nagy örömömre lenne, mivel ez az első szépiro-
dalmi lap Szolnokon, viely úgy tartalomban, mint nívójában is az első.
A múlt év elején Pesten próbálkoztam a Pesti Hírlapnál elhelyezni valamit, és ez
akkor sikerült is, de most — a mellékelt Bónyi Adorján levél szerint, — lehetetlen.
Másik helyen vm ís próbálkoztam. Azt hiszem, hogy a mai magyar beérkezett írók
annyira lefoglaltak minden helyet, hogy az indulóknak nem jut már egy csöppnyi
zug sem ebben az unalmas, kitaposott irodalmi berkekben. És még azt is hiszem,
hogy az íráshoz nem csak írói kvalitás kell. Dehát ezek mind régi dolgok, melyeket
olyan sokszor elcsépeltek „félre érett" vagy szerencse nélküli tehetségek. Azért most
az Irodalmi Kurírhoz fordulok, hátha itt még van szabad hely.
Szíves elnézést kérek hosszú levelemért, egyben kérem a választ címemre elküldeni
a versekkel együtt és a Bónyi levéllel, melyet csak panaszom igazolásáról küldtem el.

őszinte üdvözlettel

Szabó Gyula
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Tabán Gyula — a Szegeden tanuló szolnoki költő — késve írhatta meg a leve-
lét, mert a folyóirat utolsó számában a Pólya Tibor által készített portréja
megjelent. Hogy mi lehetett az oka a kihagyás kérésének, azt nem tudjuk. Az
előző számokban ugyanis versei és kritikai írása jelent meg; s mások levelei-
ből az is kiderül, hogy terjesztette és népszerűsítette a lapot.

Kedves Szabó Kollégám,

nagyon kérem önt, mint megértő jó kollégát, hogy k. lapjukból, az „I. K."-ból
képemet és esetleg közlendő írását kihagyni szíveskedjék! Az ebből származó kárt,
tehát a klisé árát hajlandó vagyok megtéríteni, úgy, hogy önöknek anyagi bajuk
ebből ne száramazhassék!

Feltétlenül kérem, Szeged, Kölcsey u. 4. 1. 4-re a választ és a fizetendő összeg
megjelölését, hogy azt önnek postafordultával megküldhessem.

Remélem, K. Kollépám. megérti helyzetem! Szíves válaszát várom

üdvözlettel

Szolnok, XI. 3G-án.

Tabán Gyula
U. t.; Az esetleges nemleges válaszra is igény't tartok!

Feltétlenül!
Rusznákkal is közölje a hírt.

Üdv.
Tabán

Móra Ferenc levele a szolnoki múzeum történetéhez, illetve Hild Viktor hagya-
tékának sorsára útjára vonatkozóan szolgáltat adatokat.

Szeged, 1932. január 7.

Kedves Öcsém,

október vége óta betegállományban vagyok, erőltetem ugyan az egészséget is,
a munkát is, sajnon, nem éppen eredményesen. Az élnivaló muszájon túl több nem
telik tőlem. Ezért nem tudok hirtelen eleget tenni kérésének. Készséggel Ígérem
azonban, hogy milyest valamennyire rendbe jövök, talán már a 2. számra küldök
valamit, különösen ha tájékozódás végett lesz szíves megküldeni az 1. számot.

Ami a Hild-hagyatékot illeti, mert bizonyára arról van szó, azt a mai időkben
nehéz lesz értékesíteni, értékének megfelelően. Egyébként is ajánlatos lesz rá elő-
készíteni a családot, hogy túlzott reményeket nem jó táplálni, mert nagyon keserű
csalódás lesz belőle. Természetes, hogy a múzeumok keveset adnak érte. Pénzük
sincs, s az országos jellegű gyűjteményt, tehát a Nemzeti Múzeumot kivéve, érdekük
se fűződik a gyűjteményhez, mert pl. a veszprémi, szegedi, kecskeméti múzeumot
csak a saját gyűjtőterületük érdekli. A magángyűjtők, akik különben sincsenek
sokan, szintén nem fognak áldozni általános jellegű gyűjteményre, mert az egyik
őskort, a másik népvándorláskort gyűjt stb. A műkereskedők pedig csak válogatott
darabokat vesznek meg s azokat is olyan áron, hogy ők jelentős nyereséggel adhas-
sák tovább, — tehát még kevesebbet adnak, mint a múzeumok. Legokosabb volna
várni az értékesítéssel, míg a i-iszonyok javulnak s míg ki lehet módolni hogy az
anyag a megyei területén létesítendő múzeumba kerüljön.

Szíves köszöntéssel vagyok öreg kollégája:

Móra Ferenc
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Az Irodalmi Kurir visszhangja

Láttuk az eddigiekből azt, hogyan fogadták a társfolyóiratok szerkesztői és az
egyes munkatársak a lap alapítási szándékot. A megjelent lapszámokkal kap-
csolatos észrevételekről, véleményekről is rendelkezünk dokumentumokkal.
Budapesten az ..irodalmi és társadalomtudományi hetilap" címmel megjelen-
tetett Társadalmunk 1932. november 5-i számában a következő hír jelent meg:

Irodalmi Kurir
Szolnokon lelkes, nagy igyekezettel s nem kis talentummal dolgoznak a vi-
dék fiatal írói. „Irodalmi Kurir" címen olyan európai nívójú irodalmi
szemlét adnak ki — hősies erőfeszítéssel —, amely a fővárosban is megáll-
ná a helyét. Minden erőfeszítés annál hősiesebb, mennél kedvezőtlenebb
körülmények között végzik. Nos — ez az erőfeszítés az alföldi homokon
mindenesetre az.

Személyesebb hangvételű az ismeretlen szegedi egyetemi hallgató levele, ép-
pen ezért meggyőzőbb is:

Kedves Kollégám —
Radnóti Miklós barátom juttatta kezembe nagyon nívós lapját — május elsejéig
sajnos — olyan szegény leszek mint a templom egere — mint sok ezer más ifjú
egyetemi hallgató kor- és bajtársam itt.
Május elsején viszont örömmel lépek az előfizetők közé, ha nem kerül különö-
sebb költségbe és fáradságba hálás lennék, ha addig is kaphatnék néha egy-egy
példányt az „Irodalmi Kurir"-ból.

Szeged, Mérei utca 6/c. II. 4.

Szegedi ihletésű Balázs Árpád hírlapíró Gyuláról (Szent István u. 43. küldött
levele is, melyben novellákat igér a szerkesztőnek. 1932 telén azonban mái-
elkésett, mert levele vételekor már nem került sor újabb folyóiratszám össze-
állítására.

Mélyen Tisztelt Koll>")a!

A szegedi somogyi könyvtárban véletlenül kezembe került b. lapjuk. Aztán Tabák
barátom is beszélt róla. Most, hogy itt töltöm Gyulán a telet, gondoltam megpróbá-
lom önökkel felvenni az érintkezés fonalát.

Volna mit rendelkezésükre bocsájtanom. Alkalmasint novellát küldenek. Ezért
aztán kérem küldjék nekem, címemre lapjukat. Ha valamit kérdezni akar a kollega
úr i^agy ajánlkozásomat kedvezően fogadják, úgy kérem szánjanak meg egy lappal,
levéllel.

Maradok kollegális üdv.

Balázs Árpád

Szolnokon az Irodalmi Kurir tevékenységét legnagyobb figyelemmel a rendőrség
kísérte. A szerkesztő-kiadót minden szám után becitálták a kapitányságra és
,,kielemezve" az írásokat, figyelmeztették a sajtóvétség következményeive. A
szerkesztő személyére a felforgató bélyeget a Kassák Lajossal történő együttléte
után tették rá. Ö várta Kassákot az állomáson, ott volt az irodalmi előadáson
és a kiállítás megnyitására összegyűlt közönség között. Ez elegendő volt a ren-
dőrség számára ahhoz, hogy „bűnrészesség" gyanúja alapján róla is priusz-la
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pot kérjen a főkapitányság politikai nyomozó főcsoportjától. A nyilvántartó
adatait meg sem várva közigazgatási intézkedéseket kezdeményezett: a Kassák-
előadást és kiállítást szervező magánalkalmazotti szakszervezet helyi csoport-
jának működését az alispánnal beszüntettette. Az Irodalmi Kurír ellen pedig a hi-
vatalból illetékes polgármestert kérte a szükséges eljárás lefolytatására, hogy
működését lehetetlenné tegye, aminek legegyszerűbb eszköze a terjesztés meg-
tiltása volt. Ennek az eljárásnak egy dokumentuma került elő a hagyatékból:

szondái ssa'oó Sinaor ezerkesEtéeeDen ue&Jeler.t "irodalmi
Kurír" te-j észt és 3 tdiv.yáö:^ kelt ZCi-iS/llSl ki. sa. uliacúai rende-
let, h 1-ip terjssr;t.át3ra vonatkozó engviuélyozis bemutatása i:\int.-

szivüiüd szaoó Sár.üor szolnoki lakost f.éví szeptsmtier hó 23-
ún /pár.ti!:/ ö í le iű t t 10 órrlra V'rs.rosiiir,a I . emelet 6 ajtú száu; alá
cisslGíz-sri azzal, hogy a szerkesztésiben rc3~.1slc-r.r5 lí*p terjssztósérc
ce tírusitíírára vonütkozó en^eaélyt is ez aLculonrul hozr,.?. rr^ílval.-

Erről jele:: v-ig^ócfDl EZSÍIÚ-Í Grabo Sánüor /^iorinszky Nái^or
u. 56 E Z . / szolnoki lakost órtcí-lterr:. -

hó 19.
Dr.Tótn Ta".:ls e.k.

polgárnsstcr.
A kia<ira?by iiiteláül: ^
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így vallanak egy korról a Szandai Sándor hagyatékában talált levelek.
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