
BOTKA FERENC 

KITÖRÉSI KÍSÉRLET A MAGÁNYBÓL 

(Déry Tibor erdélyi úti jegyzetei 1937-ből) 

Az írói életrajz kutatói számára valóságos kincsesbányák azok a feljegyzések, 
amelyek naplószerűen rögzítik az író gondolatait s az életének külső történéseit. 
Déry Tibornak - a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött - hagyatékában is találunk 
ilyen feljegyzéseket, ám azokat a legtakarékosabb szűkszavúság jellemzi: szinte 
kivétel nélkül afféle naptár-noteszek, amelyekben egy-egy nap eseményeire 
legfeljebb néhány sornyi hely jut. 1956-ot kivéve gyakorlatilag 1947-től tudjuk 
ebben a formában az író életét és „intézkedési terveit" végigkísérni. 

Az 1945 előtti időszakból viszont az érdekelt csak akkor készített feljegyzéseket, 
amikor hosszabb külföldi utakra indult. így vannak például párizsi noteszei: az 
egyikben (1923-1924) a magán- és irodalmi kapcsolatoknak, a másikban (1924-
1925) bélyegkereskedői ügyfeleinek a név- és címjegyzékével; van továbbá egy 
1928-ból származó „olasz" notesz: ebben a címek mellett már rövidke feljegyzések 
is találhatók, s végül a hagyaték egyik legjelesebb darabjaként kézbe vehetünk 
egy kopott, félig-meddig szétesett, 17 x 11 cm nagyságú, s az átlagnál valamivel 
vastagabb (105 fóliónyi) füzetet is, amelyben az 1931 és 1937 közötti évek címei 
és útiélményei maradtak ránk. (Az 1946-1947-ből származó feljegyzéseket nem 
soroljuk ide, mert azok már kifejezetten a napló igényével íródtak, s egyetlen 
címet sem tartalmaznak.) 

A kutató számára e vastagabb, fekete színű „noteszfüzet" okozza a legnagyobb 
izgalmat, hiszen a benne felhalmozott adatok az író berlini tartózkodásáról (1931-
1932) és az azt megelőző skandináv útról (1931), majd a regényírással töltött 
dubrovniki (1933) és a mallorcai (1934^1935) hónapokról s végül arról az erdélyi útról 
tudósítanak (1937), amelyet az író éppencsak megemlít életrajzaiban. 

E noteszek közzététele minden körülmények között kívánatos, s nemcsak a 
bennük található „Schlagwort"-szerű életrajzi bejegyzések miatt. Azok ugyan a 
legtöbb esetben írójuk szellemi érdeklődéséről és tájékozódási szándékai
nak irányáról is árulkodnak, ám a kutatás számára legalább ilyen fontosnak 
tetszenek a bennük felhalmozott név- és címjegyzékek. S ezek sem csupán 
azért, mert nagyjából és egészében körvonalazzák: hol és kikkel állt Déry kapcso
latban, hanem mert - a kapcsolatrendszer kiterjedtsége folytán - szinte a harmin
cas évek egészének írói/irodalmi topográfiáját is tálcán kínálják a további kuta
tásnak. 

A dolgok logikája azt kívánná, hogy a közzétételt a maga rendje-módja szerint 
Párizzsal kezdjük el, s szépen haladjunk időrendben a harmincas évek végéig. 
Szubjektív megfontolások azonban arra késztették a közreadót, hogy éppen fordítva 
cselekedjen. Először a „fekete füzet" 39-58. oldalain található erdélyi feljegyzéseket 
(és a hozzájuk kapcsolódó neveket, címeket) szeretné közzétenni, mert elgondolása 
szerint - a szoros életrajzi vonatkozásokon túlmenően - e szövegek Déry alkotómun
kásságának néhány szélesebb összefüggésére is rávilágítanak. 

A befejezetlen mondatról, megírásának körülményeiről, s legfőképpen a regény 
koncepciójának a kialakulásáról van szó. Miközben Lukács György értelmezésé-
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vei viaskodtunk, aki emlékezetes bírálatában1 szektás koncepciójúnak állította a 
regényt, feltűnt, hogy az egyes kötetek megírásának időtartamai mily nagymér
tékben különböznek egymástól. Az elsőt 1933. december 24. és 1934 augusztusa 
között írta - 8 hónap, a másodikat 1934 novembere és 1935 júniusa között, 
ugyancsak 8 hónap alatt. Az utolsót viszont csak 1938 februárja körül fejezte be -
ami nem kevesebb, mint 32 hónapot jelent, pontosan a négyszeresét az előző 
kötetekre fordított időnek.2 S ez akkor is feltűnő, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
első kettőt a szerző gyakorlatilag majdnem teljes elvonultságban írta Bécsben, 
illetve Mallorcában; az utolsót viszont itthon, Budapesten - kisebb-nagyobb 
családi és politikai megbízások intézése közben. Bizonyos jelek ugyanis arra 
mutatnak, hogy ezek a lekötöttségek nemcsak idejét rabolták. Jócskán akadt 
köztük olyan konfliktus-forrás is, amely alaposan megtépázhatta az írói alkotó
kedvet. 

A szocialista, sőt egy maga értelmezte kommunista elkötelezettséget vállaló 
szerzőnk ugyanis 1935 őszén találkozott érdemben először a hazai munkásmozga
lommal. Politikai magatartása a hitleri hatalomátvétel ellenzékében alakult ki 
Berlinben, s ezt követően az író - kisebb-nagyobb megszakításokkal - külföldön 
tartózkodott. 1935 őszén viszont írásos felkérést kapott: hazatérve vállalja el a 
KMP nép frontosnak szánt irodalmi-kulturális folyóiratának, a Gondolatnak a 
társszerkesztését. El is vállalja, de már az első szám leadása után összekülönbözött 
szerkesztőtársával, „pártkapcsolatával", Vértes Györggyel. Vértes ugyanis nem 
ért egyet Déry „liberális" közléspolitikájával és az ún. agitációs irodalmat megha
ladó igényességével;3 s ezen túlmenően megtagadja a szocialista elkötelezettséget 
vállalók konfliktusait is feltáró Az írói szabadságról című tanulmányának, majd ezt 
követően A tengerparti gyár című novellájának a közlését.4 

S nemcsak az itthoniakkal vannak Dérynék gondjai: 1936-1937 során aggasztó 
hírek érkeznek a szocializmus megvalósítását kihirdető Szovjetunióból is: a 
Zinovjev- és Kamenyev-per részletei, a letartóztatások és kivégzések, majd 
1937-ben a hadsereg vezérkarának „tisztogatása", Tuhacsevszkij pere és halálos 
ítélete. Közben megjelenik Andre Gide Retour de l'U.S.S.R. című könyve, amely 
nemcsak a pereket említi, hanem megjeleníti az azokat körülvevő, s az önálló 
szellemi kezdeményezést sorvasztó légkört és közgondolkodást is. S megjelent 
Fejtő Ferenc ezzel kapcsolatos cikke is a Szép Szóban,5 amelynek „merev" 
végkövetkeztetéseivel ugyan Déry vitába szállt/ ám rövid időn belül ő maga 
végzi el a kötet magyar fordítását. 

Volt tehát az elégnél is több ok arra, hogy szerzőnk elkedvetlenkedjen, s hogy 
a munkásság és mozgalma nagy panorámájául szánt regényének befejezésétől 
elmenjen a kedve. Hogy mindez nemcsak feltételezés, azt érezni feljegyzéseiből 

1 LUKÁCS György, Levél Németh Andorhoz Déry Tibor regényéről. Forum, 1948. jan., 1. sz. 40-49., és 
Uő., Magyar irodalom magyar kultúra. Bp., 1970. 520-531. 

2 E „határidőket" elsősorban a „fekete" notesz és a mamával folytatott német nyelvű levelezés 
alapján sikerült rekonstruálni. 

^ A kérdésről részletesebben 1. tanulmányunkat: Déry Tibor és a Gondolat. Új írás, 1985. szept, 9. sz. 
81-85. 

4 Előbbit azonnal átvette a Szép Szó (1936. ápr., 2. sz. 156-165.), utóbbi azonban csak évekkel később, 
1945-ben jutott nyilvánossághoz. 

5 FEJTŐ Ferenc: „Amifontosabb Oroszországnál is." Szép Szó, 1936. dec , Ili. köt. 10. sz. 193-209. 
6 L. FEJTŐ Ferenc visszaemlékezéseit: Tények és legendák József Attiláról. Irodalmi Újság (Paris), 1964. 

máj. 1. 9. sz. 3. - és e sorok írójának 1993. okt. 20-án adott magnós interjúját. (P1M Hangtár) 
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is, azok egyik kulcs-mondatából: „Nagyon lassan megy [ti. a regény írása - B. E] 
- mondja - , fejezet közepén abbahagyom..." 

így, ezzel a „leütéssel" vezeti be az író az erdélyi utat, valamiképpen azt 
érzékeltetve, hogy emiatt, a megfogyatkozott alkotókedv miatt mozdul ki -
mintegy pótcselekvésként (vagy menekülésként?) - a fővárosból. S hogy elked-
vetlenedése mögött főként politikai motívumok állnak, az az utazása során adott 
interjú néhány „elszólásából" már egészen határozottan érzékelhető. „A Márciusi 
Front az utóbbi évek politikai alakulatai között az egyetlen, amelyben arcpirulás 
nélkül [kiemelések tőlünk - B. B.] reménykedni lehet."7 (Az eseményeket vissza
vetítve: az „arcpirulás" - a szélesre tárt Márciusi Frontot megelőző politikának, a 
korábbi szektás gyakorlatnak szól.) Vagy: „Az, hogy szocialista vagyok, nem 
jelent rám nézve újabb kötelezettségeket, nevezetesen nem jelenti a politizálás 
kötelezettségét." (Ehhez talán nem is kell kommentár: Déry a leghatározottabban 
elutasítja az ún. proletárirodalom napi politizálását, amelynek normatívái hosszú 
éveken át érvényesültek a nemzetközi szocialista irodalomban. - Ebbe a „keretbe" 
bizony nem illett bele nagylélekzetű műve, amelyen már évek óta dolgozott.) 

Ezzel le is zárhatnánk a felvezetésnek ezt az ágát, ha nem tudnánk, hogy a 
Brassói Lapoknak adott interjú mellett Déry egy másik jelentős megnyilatkozása 
is megjelent a lapban, méghozzá három hetes brassói tartózkodása második 
felében.8 Az elégedetlenségről című cikkéről van szó, amelynek mindeddig csupán 
Szép Szó-beli közléséről tudtunk.9 - Csupán a várható honorárium miatt adta 
volna közre az interjút követően? Nemigen valószínű, mert tematikája szorosan 
kapcsolódik a Ruffynak kifejtett nézetekhez. Az írás Kassák Lajost köszönti, abból 
az alkalomból, hogy ötvenéves; ám ehhez kapcsolódva megvilágítja a munkás
ságból és a polgárságból jövő művész sorsának, elkötelezettségének egymáséitól 
eltérő vonásait. A cikk rejtett, érzelmi hangsúlya a polgárságból jövő típusra esik, 
kifejtve - a polgári környezetből való elszakadás nehézségein túlmenően - azt a 
bizalmatlanságot, sőt helyenkénti visszautasítást, amely az „áttérőt" - a „másik" 
oldalon fogadja. 

Ha mindehhez azt is hozzátesszük, hogy Kolozsvárra érve az író A befejezetlen 
mondat egy olyan részletét adta át közlés céljára a Korunknak, illetve Gaál 
Gábornak, amely a proletárkörnyezetbe került Parcen Nagy Lőrinc (Déry alter
egója) társtalanságát, illetve a jóindulatú közeledésével való visszaélést exponál
ja,111 akkor szinte tapinthatóan érzékelhető, miért ment neki „lassan" az írás, s 
miért kellett azt „fejezet közepén" abbahagynia. 

Van azonban Déry magányának, „menekülésének" egy másik ága is. Már 
negyvenhárom éves, s még eddig egyik párkapcsolata sem sikerült. Első házassá-' 
ga felbomlott, Böhm Arankához, Karinthy Frigyes feleségéhez fűződő viharos 
szerelmének nem voltak távlatai, németországi és más külföldi tartózkodásai alatt 
csak alkalmi partnerei akadtak. Berlinből visszatérve ígéretes viszonya alakult ki 
Kassák Lajos nevelt lányával, Nagy Etellel, de ezt megterhelte mindkettőjük 

7 RUFFY Péter, Halk beszélgetés egy író-csavargóval. Mit tapasztalt nálunk a pesti Déry Imre, aki két 
hónapja járja Erdélyt. Brassói Lapok, 1937. aug. 13., 4. és Uő., A türelem ösvényein. Bp., 1985. 54-59. 

8 Az elégedetlenségről. Levél Kassák Lajosnak. Brassói Lapok, 1937. aug. 22. 171. sz. 13-14. 
9 L. Szép Sző, 1937. júl./aug., 5. köt. 16. sz. 47-51. - Feltehetően épp brassói tartózkodása idején 

érkezett meg Budapestről. 
10 Részlet a Parcen Nagy Lőrincre tukmált gyereksereg elvadulását, és a szomszédok feléje áradó 

rosszindulatát megjelenítő 13. fejezetből. A Korunk 1937. decemberi száma hozta Külvárosi délután 
címmel. 
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művészi szenvedélye: Nagy Etel mozgásművészete, Déry íráskényszere.11 A kap
csolat „igazi" hozadéka - Krausz Evi ragyogóan megírt alakja A befejezetlen 
mondatban.}7 Az alább közzétett feljegyzések a vele, a Nagy Etellel való szakítással 
kezdődnek. (Akit ezidőtájt már Vas Istvánhoz kötöttek érzelmei.) 

Thury Zsuzsa, a jótollú írónő? Akivel még 1928-ban ismerkedett meg egy 
emlékezetes éjszakai bécsi hajóút során. S aki 1936-ban épp válni készült Kolozs
várott élő orvos férjétől. Igen, 1936 májusában többször is találkoztak, néha 
egészen drámai körülmények között. De ebből is csak egy elbeszélés született, a 
Békés szőlőhegy 1936-ban.13 Thury Dérytől különböző életvitele végső soron nem 
volt összeegyeztethető szerzőnk mély, egész embert kívánó vonzalmaival. 

Maradt volna a Nagy Ételnek kivett albérletből származó ismeretség, a főbérlők 
fiatal pályakezdője, Gálfszky Erzsébet? Aki - a feljegyzések szerint - megfiatalí
totta a férfit. A szövegkörnyezet azonban azt sugallja: éppen fiatalságával volt 
éretlen Déry közeledésére. 

Az elmondottak egyértelműen azt sugallják: 1937 júniusára az író művészi és 
politikai válságához egyfajta érzelmi válság is társult. S külföldi útja bizonyos 
tekintetben kitörési kísérletként is felfogható - a magány és a kudarcok elől. 

Mi vonzhatta őt a hosszú, közel két és fél hónapos útra? Mindenekelőtt a kiadós 
gyalogtúrák, az aktív kikapcsolódás e formája, amelyben már oly nagy gyakor
latra tett szert a korábbiakban: Olaszországban a Garda tó mentén és Nápoly 
környékén (1928), hosszú-hosszú norvégiai és svédországi barangolásai során 
(1931); hogy a boszniai (1933) és mallorcai (1934) túrákról ne is szóljunk, amelyek 
végül is csak levezetésül, illetve „bemelegítésül" szolgáltak az írás fáradalmai 
előtt és után. 

Az indítékok között fő hely illeti meg a kapcsolatteremtés igényét: megtapasz
talni, milyen máshol a baloldal; az, amelynek élén a Korunk című igényes és 
mértéktartó folyóirat áll (melynek 1927 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal 
munkatársa is) és legfőképpen, milyen ember a lap szerkesztője, Gaál Gábor. Vele 
rendszeres levelezésben áll, még bécsi emigrációjából ismeri, ahol Gaál az elsők 
között méltatta tehetségét.14 S akiben végül is 1937-ben sem csalódott: összehozta 
őt Kolozsvár, Nagybánya, Brassó baloldali köreivel, Balogh Edgárral, Weisz 
Ferenccel, Kurkó Gyárfással, s nem utolsó sorban: a Brassói Lapokkal. 

Nem hagyhatjuk ki a kapcsolatteremtés irodalmi vetületét sem: a marosvásár
helyi találkozásokat a joviális Molter Károllyal s az elhivatottságának tüzében égő 
Salamon Ernővel, majd Székelyudvarhelyen az akkor már Magyarországon is 
becsült Tompa Lászlóval és a friss tollú Tomcsa Sándorral - bár két utóbbi a 
messziről jöttét némi tartózkodással fogadja. 

De vonzották a kitörni vágyót ifjúkorának emlékei is. Hiszen itt, a Maroshévíz
től 10 kilométerre fekvő Galócáson kezdte dicstelen, illetve kudarcba fulladt 

11 Feltételezésünknek csupán egyetlen hajszálvékony, de mindenképpen biztos fogódzója akadt. 
Dubrovniki visszatérését követően Déry ezt írja noteszébe: „augusztus 20. Napközben a Svábhegy, 
éjszaka Étihez (garzonlakás, házmester stb.)" Egymásratalálásukra összesen az a két hét „marad", 
amelyet Déry Berlinből hazatérve töltött 1933 januárjában Budapesten. (Előzőleg: 1931 júniusában 
utazott el Nyugat-Európába - Böhm Aranka szerelme elől.) 

12 Először Tasi József hívta fel a figyelmet az íróval készített interjújában arra, hogy Krausz Évi 
alteregója Nagy Etel. L. DÉRY Tibor, Botladozás. Bp., 1978. 2. köt. 600-621. 

13 BOTKA Ferenc, Egy Déry-novella és forrásvidéke. Délsziget, 1922. ápr., 22. sz. 15-20. 
14 GAÁL Gábor, Déry Tibor: Két nővér. Jövő (Wien), 1921. dec. 21. és Uő., Válogatott írások. Bukarest, 

1964. 1. köt. 13-14. 
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„szakmai" pályáját, amelyet dúsgazdag nagybátyja, a Lomási és Nasici elnevezé
sű faipari tröszt vezérigazgatója szánt neki, hajdani utódját kívánva benne 
felnevelni. De e „haszontalan" ifjú 1913-1914-ben is a maga útját járta, és buzgó 
faköbölés helyett versírással és fatelepi élményeinek elbeszélésekbe öntésével 
töltötte ideje java részét.15 

S nem kétséges, vonzhatta őt a kaland, a másik nemmel való kapcsolatteremtés 
könnyebb lehetősége is. Talán minden eddiginél nagyobb erővel, s már-már a 
kétségbeesés határát súrolva. Többek között ezzel magyarázható a bordélyok 
iránti fokozott érdeklődése - és olyan pótcselekvések, amelyeknél az ember a 
legszívesebben elfordítaná a fejét. Ám mégsem tehetjük: egy átmeneti válság 
szomorú részletei. 

Mindezt előre kellett bocsátanunk az író által gondosan megtervezett és 
Kolozsvárról kiinduló útja elé, amelynek főbb állomásai a tutajos Moldvába, a 
Székelyföldre és „anyavárosába" Székelyudvarhelyre, illetve Brassóba és környé
kére, a „Csángó Svájcba" vezettek. (A festők városából lassan fürdő- és újra 
bányavárossá alakuló Nagybánya felkeresése csupán előre nem látott kitérő volt.) 

A szöveg, ismételten szeretnénk hangsúlyozni, nem irodalmi igényű fogalmaz
vány, írójuk célja nem a leírás, hanem benyomásainak, élményeinek futó, vázlat
szerű rögzítése volt. Sorai ezért szaggatottak; mondatok helyett néha csupán 
utalásokból, felsorolásokból állnak, helyenként hiányzik egy-két rag, s takarékos
ság okán a legtöbb névelő. Itt-ott érezni a tollat elnehezítő fáradtságot (Segesvár, 
Nagyszeben), sokszor lényegtelen dolgokról ír, esetenként ki-kihagyva részlete
ket. Másutt viszont épp a felfokozottság, az élmények egymásra tolulása torzítja 
az előadást. 

A feljegyzések legélvezetesebb részei azok, amelyek nem „tudósítanak", hanem 
egy-egy friss benyomást rögzítenek, ha úgy tetszik: emlékeztetőül s esetleges 
későbbi felhasználás végett. Amelyek például egy-egy ritka természeti jelenség 
pillanatképét rögzítik - egy éjszakai viharét a Gyilkos tó közelében; egy szürke, 
vízparti hajnalt a Beszterce mentén; a csalán, a menta és a fenyő illatát a napfénybe 
borított Nagykőhavason; a köd és a felhő vad egymásra csapását a Baglyastetőn. 
S végeredményben idetartozónak érezzük a csend, a nyugalom, az elvonulás 
motívumait is, amelyek szintén a természettel kapcsolatosak: a szemlélődést a 
kolozsvári Botanikus Kertben, a napnyugtába nyúló elmélkedést és emlékezést a 
gyulaházi rönktéren, a látszólag tétlen üldögélést a segesvári vártemplom kertjé
ben vagy a „tökéletes csendet" a Nagyhagymás alatti erdőrengetegben. 

Feltűnő ugyanakkor az író szenvedélyes érdeklődése a színesen kavargó 
népünnepélyek iránt, amire jócskán volt alkalma - többször is - Kolozsvárott, 
nemkülönben a hargitafürdői „mulatságok" alatt és a Vatra Dornei-i nagyvásáron, 
s az ahhoz kapcsolódó pravoszláv ünnepi misén. 

Az előzőekhez hasonló írói nyersanyagot kell látnunk azokban a villanásnyi 
arcképekben is, amelyektől szinte tarkállnak a feljegyzések: a feketebajszos 
székely bácsié, aki a megromlott közerkölcsökről beszél a kolozsvári piacon; a 
lacikonyhás nénié, aki szociológiai szakkifejezésektől mentesen fejti ki nézeteit a 
„népek" mobilitásáról; a kolozsvári kupleráj vad, de lázongásában igencsak 
korlátolt prostituáltjáé; a kommunista röplapokat közvetítő, ám írástudatlan 

15 Mindehhez bőven találunk adalékot DÉRY Tibor 1955-ben írt Önéletrajzában (Új Hang, 1955. szept, 
9. sz. 20-24., és Uő., Botladozás. Bp., 1978. 1. köt. 9-25.) és természetesen az ítélet nincs (1967) című 
"én"-regényben. 
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nagybányai hegyi pásztoré,, vagy a táncba perdülő békási cigánylányoké, akik a 
tánc végén megcsókolják a földet stb. 

S mindenekelőtt és fölött: Niculi^áé, a nép rabló vezéréé, aki már legendák 
hőseként jelenik meg előttünk, s akiben Déry már-már egy romániai Nikolaj 
Suhajt sejt. (S ki tudja, nem járt-e eszében Ivan Olbracht példája, aki Nikola Suhaj, 
a betyár címmel regényt írt a Kárpátalja erdőrengetegében 16-17 évvel korábban 
tanyázó Suhajról, a szegények barátjáról és oltalmazójáról?) 

Végül meg kell említenünk a felhasználásra szánt forgácsok sorában a legszí
nesebbeket: a szavakat és kifejezéseket. Hogy Marosvásárhelyen a borjúmirigyet 
„brézli"-nek nevezik, hogy kárpáti patakok duzzasztóit „dugás"-ként emlegetik, 
hogy a pásztorok „isztinában" térnek nyugovóra, hogy a lovak lába „nyűgben" 
van, s hogy a farönkökkel kirakott utat „hidlás"-nak hívják. Nehéz feledni a 
kolozsvári piacon feljegyzett meghatározást: „kemény idő - lágy emberek"; hogy 
a Gyilkos tó környéki kislánynak úgy ízlik a csokoládé, hogy belőle „megenne 
egy zsákkal"; hogy a menedékház elhagyott asszonya így jelzi ura távozását 
„elvitte a szél..." 

Végül is miben összegezhető az erdélyi út, illetve feljegyzéseinek hozadéka? 
Művek sajnos nem keletkeztek ezekből az élményekből. Hogy gyarapították az 

érdekelt élettapasztalatát? Minden bizonnyal. Kipihente volna magát? Nehéz 
feltételezni, hiszen gondterhelten lépett a budapesti pályaudvarra. 

A leglényegesebb: háttérül szolgálnak ahhoz az alkotói válsághoz, amely a 
szerzőben A befejezetlen mondat harmadik kötetének írása közben kialakult - az 
általa vezető erőnek hitt kommunista mozgalom különféle ellentmondásai miatt. 
Kínlódva megszenvedett meghaladásának hála: A befejezetlen mondatból nem lett 
tétel-regény, sőt osztályharcos alkotás sem. Nem kétséges, hogy rokonszenve a 
szegények és kétkezi dolgozók mellett van, ám sorsuk jobbrafordulását nem a 
közvetlen napipolitikai harcoktól várja. Ezért is „befejezetlen": inkább csak a 
korproblémák exponálására vállalkozik. S ez sem kevés, ám szövegeink ennek 
csak közvetett illusztrálását adhatják, noha a segesvári részleteknél szó esik arról, 
hogy szerzőnk „regényéről gondolkodik"... (S minden bizonnyal nemcsak ez a 
hely, a segesvári vártemplom kertje járult hozzá a koncepció „kihordásához"; 
jutott erre bőven idő minden elmélkedésre alkalmas zugban, mint például a 
Brassó feletti menedékházban is.) 

És az út során létrejött kapcsolatok? - Gaál Gáborral immár barátsággá mélyül 
a korábbi ismeretség. 1937-1938-ban már a Korunk válik az egyetlen fórummá, 
amely osztatlan elismerésben részesíti a nagyregényt. Másfél év alatt négy 
részletét közli,16 s Franciaországba való távozása előtt Fejtő Ferencet is megszólal
tatja ez ügyben.17 A nem sokkal Illyés Gyulának a Nyugatban közzétett méltatása 
után18 keletkezett írás a regénynek éppen azokat a vonásait emeli ki - távolság
tartás, a társadalom, az osztályok tárgyszerű összképe -, amelyek miatt napjaink
ban újra növekedni látjuk a mű értékeit. S tegyük hozzá: Gaál Gábortól kapja a 
szerző az első igazi biztatást is. 1937. november 22-én kelt levele ugyanis nem 

16 Egy óra a Csáky utcai kocsmában. 1937. febr., 2. sz. 120-129. (Részlet az 1. fejezetből), Játékosok. 1937. 
okt., 10. sz. 839-845. (Részlet a 8. fejezetből), Külvárosi délután. 1937. dec, 12. sz. 1016-1020. (Részlet a 
13. fejezetből), Évi. 1938. máj., 5. sz. 411-419. (Részlet a 19., utolsó fejezetből.) 

17 FÜZES György álnéven: Egy kiadatlan magyar regény. Korunk, 1938. nov., 11. sz. 1004-1005. 
18 ILLYÉS Gyula, Déry Tibor regénye. Nyugat, 1938. aug., 8. sz. 139-140., és Kortárs, 1966. 1882-1883.; 

Uő., Hajszálgyökerek. Bp., 1971. 9-12. 
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kevesebbet állít, mint hogy Déry regénye „ilyen részletek után úgy látszik, 
irodalomtörténet. ,m 

S ezen kívül? - Jegyzeteléseink során átböngésztünk egy korabeli brassói 
címjegyzéket. S fel kell jegyeznünk: se azóta, se korábban nem találkoztunk a 
Köpe családnevet használóknak akkora tömegével, mint ehelyütt! Lehet, hogy a 
Felelet Köpe Bálintjának alakja, megnevezése valamiképpen ezekre a brassói 
napokra nyúlik vissza? - Mindez azonban már túlmutat vállalt feladatunkon. 

A „fekete" notesz szövegeit a maguk teljességében, csonkítatlanul és fésületle
nül közöljük. Meghagytuk a mondatok szaggatottságát és nyers formáit, fordula
tait. 

„Beavatkozásaink" csupán egyszerű szerkesztői fogásokból állnak: kijavítottuk 
a pontatlan névírásokat: dr. Szeghyt dr. Szeghőre, Niculizát Niculitára jobbítva, s 
egyben egységesítve az erdélyi helységnevek használatát: előre vettük a magyart 
és zárójelbe tettük utána a román változatot. 

Az áttekinthetőség érdekében helyenként tagoltuk az interpunkciót, s kisebb 
tördelésekkel különítettük el egymástól a különböző napokon és helyeken írot
takat. 

A feljegyzések végére helyeztük az erdélyi úttal kapcsolatos személynevek 
és címek jegyzékét. Néhányuk mögött zárójeles megjegyzések vannak. Ezeket 
változatlanul hagytuk, márcsak azért is, mert nem minden esetben derült fény 
értelmükre. (E függeléket tartalmi meggondolások is indokolják. A feljegyzett 
nevek és címek ugyanis az utat megelőző „terveket" sorolják, a szövegek pedig 
azt, amit sikerült megvalósítani belőlük. A kettő szervesen egybetartozik.) 

Befejezésül köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkánkat fel
világosításaikkal, kutatásaikkal segítették: Balogh Edgárnak, Ruffy Péternek, 
hírlapi „gyorsszolgálataiért" feleségemnek, Lakatos Évának, végül Huber János-
nénak, aki a ceruzával írt és gyakran már-már olvashatatlan mondatokat legé
pelte. 

1937. június 10-ig 

1936. november 1-én szobát veszek Gálfszkyéknál20 Étinek.21 Mindössze egyszer 
jön fel (engedélyét megvonták), teljes szakítás.22 

Lassú barátkozás Böskével.23 Fiatal, nevetős, vidám, koncertek, mo
zik, stb. (Rudolf rakpart 7.) Tavasszal gyakrabban találkozom Zsuzsá-

19 GAÁL Gábor, Levelek. Bukarest, 1975. 428. 
2(1 Néhány sorral alább a lakás pontos címe is megtalálható: Rudolf rakpart = ma V., Széchenyi 

rakpart 7. 
A korán elhalt művésznő életét, törekvéseit és táncművészetének fogadtatását 1. az őt megörökítő 

emlékkönyvben. Egy magyar táncosnő, Nagy Etel emléke. Bp., 1940. Cserépfalvi. 60 p., 9 t. 
22 Nagy Etel oktatási engedélyének megvonásáról részletesebben 1. VAS István, Miért vijjog a 

saskeselyű? Nehéz szerelem 3. Bp., 1981. 
23 Gálfszky Erzsébetről alig tudunk valamit. Dérynék Nagybányára írt, 1937. jún. 25-i keltezésű 

levelezőlapján (PIM Kézirattár) arról tudósít, hogy „Kadosa véleménye szerint - érdemes továbbta
nulnia." Tehát éppen csak befejezte középiskolai tanulmányait. - Kadosa = feltehetően Kadosa Marcell 
(1874-1944), író, újságíró. 
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val.24 Hat. elhagyta, egyedül van,25 egyszer lakásán. Tavasszal Böskével kirándu
lások:26 Hármashatárhegy, Illik csárda (halászlé), hajón.27 A rakparton mindig szél, 
kapu előtt hosszú ácsorgások, becsöngetés előtt majdnem diáknak érzem magam. 
Ugyanúgy, amikor éjjel a rakpart lépcsőin üldögélek. (Böske - Ribiszke, Pimpti-
nella, alaszkai mókus). 

Kosztolányi meghalt.28 Anyám június 4-én Joachimsthalba utazik.29 - Regény 
télen Unióban, tavasszal Florenc kávéházban,311 itt gyakran Illyés.31 Nagyon lassan 
megy, fejezet közepén abba hagyom. 

Pótlás: tavasz Balatonnál.32 

Jun. 10. éjjel Kolozsvárra. Itt Gaál fogad, pályaudvaron idegen ember elviszi 
poggyászomat, dr. Szeghő Imrénél hálok (Sr. Regele 30.).33 Esténként újságíróklub 
New-York, egy este Fellegváron vacsora,34 egy nap strandolás, egy délután 
kirándulás Szamoshoz Madosz-csoporttal.35 A folyton „szervező" Balogh Edgár 
kétfelé álló hajával.36 Ezt a Botanikus kertben írom délelőtt. 

A Siguranzában, inspektor Vlad azzal lep meg, hogy ajánló levél helyett 
eltanácsol gyalogúttol, kérvény Bukarestbe. Maradjak-e itt, vagy utazzam Nagy
bányára (Baia Maré)? Hosszú, politikai beszélgetés Vladdal (magyar iskolák 
megmaradtak, rossz magyar diplomácia). Esti séta és politizálás Pop rendőrkapi-

24 Thury Zsuzsa (1901-1989), prózaíró, Thury Zoltán (1870-1906) lánya, Thury Lajos (1896-) 
testvére, a harmincas évek első felében a kolozsvári Ellenzék munkatársa. A feljegyzések időrendje 
ehelyütt kissé következetlen. A háziak Böskéjével való barátkozás 1937-re esik. A fent jelzett „tavasz" 
viszont 1936 tavaszát kell jelentse, hiszen Déry ekkor elevenítette fel a Budapestre visszatérő írónővel 
a kapcsolatait. 

25 A Dérynék Kolozsvárról írt, 1936. jún. 30. keltezésű levelezőlapja szerint (PIM Kézirattár) Thury 
Zsuzsa az év nyarán vált el férjétől. 

26 Ismét ugrás az időben: ez a „tavasz" már 1937-re értendő. 
27 Illik Viktor főhalászmester csárdája a XIH. kerületi Népszigeten. 
28 Kosztolányi Dezső 1936. november 3-án halt meg. 
29 Déry édesanyja a tízes évek elejétől rendszeresen kúráltatta magát a Karlsbad (Karlovy Vary) 

melletti Joachimsthalban (Joahimov). Egy Illyés Gyulának címzett levelezőlap szerint 1936-ban Déry 
augusztusban kísérte oda a mamát (1. „Költő, felelj!" Bp., 1993. 118-119.). A feljegyzésekben említett, 
június 4-i utazás tehát immár ismét 1937-re vonatkozik. 

30 Az V. Szabadság tér szélein fekvő kávéházak. Unió: Nádor u. 31-33., Florenc: Aulich u. 1. (Déry 
a közeli Árpád u. 12-ben lakott.) 

31 Illyés Gyula a reggeli órákban a Szabadság tér másik felén, a Magyar Nemzeti Bankban írta 
szakreferenciáit a francia sajtóból; 11 órától viszont már szabad volt: az irodalomnak élhetett. 

32 Egy Thury Zsuzsának címzett levelezőlap (1937. ápr. 20.) tanúsága szerint Déry 1937 áprilisában 
időzött Révfülöpön, ahova a címzettet is hívta. (Eredetije az írónő hagyatékában, másolata a sajtó alá 
rendező birtokában.) 

33 Dr. Szeghő Imre, kolozsvári ügyvéd, Szeghő Julia művésznő férje, meghalt Auschwitzban. 
34 A New York szálló és étterem épületében működő újságíró klub - a kolozsvári írók és művészek 

kedvenc találkozó helye. - A Fellegvár: a város fölötti magaslaton berendezett étterem. 
35 MADOSZ - Magyar Dolgozók Országos Szövetsége, erős baloldali befolyású, ún. népfrontos 

szervezet, az Országos Magyar Párt ellenzéke. Prominens képviselői: Kolozsvárott Balogh Edgár, 
Brassóban Kurkó Gyárfás (1.115. jegyz.) 

36 A csehszlovákiai Sarló-mozgalomból indult és kimeríthetetlen tenniakarással tevékenykedő 
„dunavölgyi" közíró színes portréját 1. RUFFY Péter, Világaim. Bp., 1979. 331-336. - Déryvel való 
megismerkedéséről a következőkben vall hozzánk intézett - Kolozsvár, 1993. febr. 21-i keltezésű -
levelében: „Az Újságíró Klubban, a Gaál-féle »dumaposta«-asztalnál ismerkedtem meg vele. Gaál 
mutatott be neki, s megkért, hogy hozzam össze a fiatal írókkal és a Magyar Dolgozók Szövetsége 
tagjaival." 
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tánnyal, aki magyarokat nem szereti, de folyton velük van, ugratás, mely már-már 
komoly. 

Vásár: szekrények Szászrégenről, román blúzok, székely szőnyegek, panaszko
dó, feketebajszos székely: „meddig tart ez még? Akinek itt pénze van, az 
gyilkolhat is! Ha 50 ezres van a zsebemben, leszúrhatok, akit akarok!" Magyaror
szágra, Pestre szeretne menni. 

Madosz kiránduláson is Magyarországtól várnak felszabadulást. Itt Attila -
Illyés versek37 és „mikor lesz kommün?"38 - Egy este színház: Nagy István 
darabja.39 

Egy este Koós Kovács40 és Nedeczkyvel41 végigjárjuk bordélyokat: „Hétgeren
da", a „Tizenkilences". Belső udvarban egy hirtelen kinyiló ablak vörös fénnyel, 
mint egy tündérmese színpadon, ablakban fiatal lány. Az egyik kurva: ma 8-szor 
basztam, de együtt nem ért egy pofa bagót. Vendéglők: Amerika, Luther, Nagy 
Józsi.42 Rikkancsok kiáltása, mint Pálmában.43 

Jun. 17. Csibivel44 strandfürdőn. Kabinban csókolódzás. 16 és fél éves. - Piacon, 
lacikonyhás öreg néni: Pesten is annyi a bolond mint itt? - Hány éves, néni: 102 
éves! Az a baj, hogy senki sem marad meg a helyén, annyian vannak itt, mint a 
dögök, mindenkinek a szülőföldjén kellene maradnia! 

Egy éjjel a „Tizenkilencesben" alszom, Évánál; mikor jövök, „okkupát", várok 
a befűtött konyhában, ahova a lányok minduntalan kijönnek melegvízért, az öreg 
portásnál a Pali bácsinál fizetik a panziót a nagysága részére. Éva a sebhelyeiről 
beszél; lábán, - rozsdás szögbe lépett, hogy felül kijött, (de még elment a nővére 
esküvőjére, csak aztán ájult el) kezén, - mert részegen öklével eltört egy seres 
kriglit, s amikor bekötötte, ugyanazzal a kézzel levágott egy 200-as égőt s rögtön 
utána az üvegajtót. Vállig elfekélyesedett, mert pirított fokhagymát tettek a sebre, 
elvitték Bukarestbe,, ott „röngésztek" (röntgen). Kalmár45 rádióénekesről beszél 
lelkesülten, s magyar nótákról. „Nem is vagy te pesti, ha nem ismered Kalmárt". 
Én a román zenét dicsérem. „Ne hízelegj a románoknak, nem szeretem az affektált 
magyart!" Vad és hajlithatatlan, kétéve szökött meg az anyjától, Vásárhelyről. 

37 József Attila és Illyés Gyula költeményeiról van szó. 
38 Utalás az 1919-es magyar Tanácsköztársaságra. - A kirándulásról így ír Balogh Edgár a fentebb 

már idézett levelében: „A MADOSZ fiataljai társaságában közösen töltöttünk egy délutánt valahol a 
Szamos partján, ahol Déry a fiatalok kérdéseire (a magyarországi népi írókkal kapcsolatban) szívesen 
válaszolt." 

39 Nagy István (1904-1977), író és politikus, 1936-1938-ban a Kommunisták Romániai Pártja erdélyi 
és bánáti bizottságának tagja. A bukaresti magyar értelmiség és kispolgárság kallódását színre vivő 
Özönvíz előtt című darabját 1937 májusában mutatta be a Kolozsvári Magyar Színház. Déry minden 
bizonnyal a június 16-i előadást látta. 

40 Koós Kovács István (1910-1937), író, újságíró, a Keleti Újság munkatársa, a fiatal realisták Ady 
Endre Társaságának tagja. Déry erdélyi útja végén már súlyos beteg; szeptember 12-én meghal. 
(Nekrológja s egyben életútjának összefoglalása: Sz.: Koós Kovács István. Keleti Újság, 1937. szept. 15. 
211. sz. 5.) - Balogh Edgár idézett levele szerint Déry „nagyon megbarátkozott vele, betegágyánál is 
felkereste." - Gaál Gábor 1937. szept. 13-i levelében tudósítja Déryt a halálesetről. L. G Á L G . , Levelek. 
Bukarest, 1975. 402. 

41 Nedecky Lajos - újságíró. 
42 Büffet American - az Iparkamara palotájában, S. Nagy József étterme - Calea Victoriei 37. 
43 Palma de Mallorca, ahol az író 1934. október 27-e és 1935. június 1. között A befejezetlen mondat 

második kötetét írta. 
44 Kilétét nem sikerült azonosítani. 
45 Kalmár Pál (1900-), rádióénekes. 
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Budapestről úgy beszél, mint egy mítoszról, „az több, mint román király." Reggel 
egy 100 lejest adok, mágnes patkóval vizsgálja, valódi-e? Hajnalban bezörögnek 
szennyesért. 

Piacon: Kemény idő ez, lágy embernek. - Egyik este a román rendőrkapitány, 
Pop Zakariás séta: 1) a magyar újságirók mind a zsebünkben vannak, 2) földosz
tásnál a magyar paraszt is kapott, 3) az esküt le nem tett hivatalnokok nyugdijat 
kapnak. 

Vasárnap délután Gaál, Guzner,46 Kovács Pistával47 fürdő a Szamosnál, este a 
Széchenyi-téren a kis cselédek tánca, 12-13 évesek, szédülésig forognak, oly 
megható, hogy könybe lábad a szemem. Szemérmesek és kacérak. Éjjel Baloghgal 
előbb román bál, Balogh táncol cselédjükkel, akit tegez, aztán székely bál. 
Egymást csókolják, fogdossák, de a vad tánc közben merevek, szertartásosak.48 

Román csendőrök mosolyognak, kedvesek, „traraska" (éljen), hogy eljöttem 
megnézni. Belépőjegy helyett csuklóra pecsétet nyomnak. 

Jun. 23. Reggel Nagybányára (Baia Maré) Weisz Ferencékhez („nagyfejű Weisz 
Feri").49 Állandó vendégsereg, egyre változó hálóvendégek; vendégek rendelik 
meg ebédet, vacsorát, közvetlenül cselédnél, háziak mindenüket odakölcsönzik 
vendégeknek, percnyi megállás nélkül zajlik a ház. 

Egyik este Gerzon Katinál (fényképész),5" egyszer cukrászdában, délután a baji 
kertben,51 egy délelőtt Ligetinével52 a Fokhagymáson.53 

Egyik délelőtt értem küldött autón az Aurum bányába,54 az egyik rézsútos 
kereszttáróba nem merek, tudok bemászni, majdnem rosszul vagyok. A bánya 
mélyén negyedórás beszélgetés a mérnökkel a sötétben. Aranyolvasztás. -
Schwarz Feri a „gémlábú szörny", aki „mindent elintéz!"55 

46 Dr. Guzner Miklós (1905-1972), fogorvos, orvosi szakíró, Gaál Gábor barátja. 
47 Koós Kovács István, 1. 40. jegyz. 
48 A székely alkalmazottak „színpadi lakodalmaként" meghirdetett rendezvény emlékét Balogh 

Edgár utóbb írásban is megörökítette (Kis Újság, 1943. febr. 14.) - „Déry kívánságára azonban 
elhallgatva jelenlétét." (Hozzánk intézett levele.) - Riportjának újraközlése: Színpadi lakodalom. BALOGH 
E., Duna-völgyi párbeszéd. 1974. 270-272. (Itt már jegyzetben említve Déry ottlétét.) 

49 Weisz Ferenc, a nagybányai „Phönix" kénsav és vegyitermékek gyárában a könyvelőség vezetője; 
baloldali lapok (köztük a Korunk) és személyek mecénása. Gaál Gábor jó ismerője. Vida Ferenc néven 
riportokat, verseket közölt baloldali lapokban. Kommunista perben elítélték, börtönbe került, s ott 
1945-ben meghalt. 

50 Édesapja, Gerzon Adolf - Nagybánya első fényképésze volt. 
51 Bay-kert, a város keleti részében fekvő park és strandfürdő; a nyári hónapokban közönségét 

lovaskocsi-járatok szállították a helyszínre. 
52 Feltehetően Ligeti Ernő (1891-1944), a neves író és újságíró felesége. Elképzelhető, hogy Déry a 

férjjel is megismerkedett, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy az általa szerkesztett 
Független Újság utóbb átvette Illyés Gyulának A befejezetlen mondat kéziratos változatáról írt elismerő 
kritikáját. L. 18. jegyz. Független Újság-beli újraközlése: 1938. szept. 3. 26. sz. 10. 

53 Fokhagymás - kedvelt kirándulóhely és gyógyfürdő - 3 kilométerre a város központjától. 
54 Aurum bánya - a már a középkorban is működő bányát 1934-ben megvette a Petros,ani 

részvénytársaság, s három évi feltáró munka után 1937-ben újraindította a termelést. Az utóbb 
idegenforgalmi látványosságként is ismert létesítményről egy későbbi beszámoló: MOLNÁR János 
Bálint, Nagybányai mozaik. Új Magyarság (Budapest), 1943. aug. 1. 

55 Schwarz Ferenc - ifjú bankhivatalnok, akiről utóbb az is kiderül, hogy titokban baloldali 
röplapokat terjeszt. 
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Jun. 26. az iparvasuton Feketepatakra,56 onnét gyalog Weiszékkel, Schwarz 
Ferivel, Weiser Ernával (a kis munkáslány),57 Katival az Izvorára.5* Itt első éjszaka 
Kati a közös hálóban, esténként, reggelenként hatalmas hancurozás a hálókban, 
folyton esik az eső. Ligetiné meg van sértve. Egy este pásztortűz, „gorilla" játék, 
„törvényszék", „repülés", „hat ember",59 másik este a csurgónál köd és holdfény, 
a gazda folyton harmonikázik, politikai beszélgetések Ernával, délig heverünk 
4-5 nővel az ágyban eső miatt. Várom az engedélyt Bukarestből. 

Kati6" elment vasárnap. A fekete mármarosszigeti Magda, aki „gojhoz" ment 
feleségül, s az anyja, bár halálosan rákbeteg, nem engedi magához. Sári (Weisz-
né)62 és Magda egy nap elbúcsúznak, estére visszajönnek, ágyban elbújva várnak. 
Másnap Bányára kisérem Magdát, éjjel ivás Weiszéknél, Katival és sógornőjével 
reggelig, délben vissza Izvorára. Bolhák, bolhák! 

Borús idő, folyton esett, végre kiderült, négyesben maradtunk, Gonda tatával 
(Gandi) és Gizi/3 Erna, privát szobában, Ernával mászkálás, heverés réteken, 
nyájak, patakban fürdés, olvasás, ez remek! 

Egy nap Rozsályra,64 a fennsíkon, szalonnát sütünk, alszunk, eső, aztán kecs
kepásztor, kiről kiderül, hogy kommunista. Oroszországban hadifogoly volt, 
„inkább tele hassal megdögölni, mint éhen halni". „A miniszterről mindenki 
tudja, hogy tolvaj, de a papról nem tudják". Ötször volt bezárva, mert „manifesz-
teket" osztogatott, olvasni nem tudott, „hogy tudtad, hogy melyik a magyar, 
melyik a román manifeszt?" „Elülről (has) adtam a magyarnak, hátulról román
nak!" Segítünk a kecskéket lehajtani a karámba, ott feji, emlőt paskolja, gyúrja, 
iszunk („hajdan-háj!"). Elmeséli, hogy a napokban jár fenn egy elvtárs, a Frontul 
Plugori (Ekések) újságját hozta,65 aztán a hegyeken át elgyalogolt Mármarosszi-
getre (Ernától tudom, hogy ez Feri),66 de a pásztor „elkonspirálja", amikor 
mondjuk neki, hogy járt az Izvorán is, „nem az!" „Szervusz tovaris"-sal búcsúzik. 
A karjába tetoválva: X. gyalogezred! Vörös bajusz, csupa naivitás és ravaszság! 
Kérjük, hogy nem lehet-e csalni a tej- és sajt szétosztásnál: „lehet, de én csak nem 
hozok szégyent a pártra." Minek fizetjük az „impozit"-ot az uraknak! Turó-brinza, 
cas, cascaval. Egy éjszaka bolhák miatt a verandán fagyoskodom. Másnap délelőtt 
gyors elhatározással el. 

56 Feketepatak - Nagybánya egyik erdőtelepe, a várostól 16 km-re fekvő és fenyvesektől övezett 
erdésztanya kedvenc kirándulóhely, az izvorai menedékházhoz vezető túrák kiindulópontja. 

57 Weiser Erna - a túra során megismert fiatal partner, akivel Déry Brassóból is váltott levelet. Nagy, 
barnaszemű fényképét megtalálhatjuk az író hagyatékában. 

58 Izvora - a Feketepataktól 3 órás gyalogúttaí megközelíthető magaslati menedékház. Környezetének 
hangulatos leírása: LIGETI Ernő, Levél Nagybányáról. Keleti Újság (Kolozsvár), 1937. júl. 18. 161. sz. 4. 

59 „Törvényszék" - baloldali körökben kedvelt társasjáték, amely egy „vádlott" és „bíró" fellépte
tésével játszat el egy igazságosztó „pert", illetve helyzetet. - A többi játék („gorilla" stb.) valószínűen 
alkalmi, az összejöttek által kitalált. 

6,1 Gerzon Kató, 1. 50. jegyz. 
61 Magda - Songutt Miklósné, I. a címjegyzéket. 
62 Sári - Weisz Ferencné, 1. 49. jegyz. 
63 Gonda tata és Gizi - feltehetően az izvorai menedékház gondnoka és felesége. 
64 Rozsály - a környék legmagasabb csúcsa, az 1300 m magasan fekvő célt másfél órás túrával 

lehetett Izvoráról elérni. 
65 Frontul Plugori (Ekések) - A MADOSZ-hoz hasonló programú román baloldali parasztszervezet, 

vezetője Petru Groza volt. 
66 Feri - Schwarz Ferenc, 1. 55, jegyz. 
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Jul. 8. Gonda tata, Erna lekisérnek Feketepatakig. Itt a kocsmáros Buxbaum, 
elrománosodott szász,67 készpénzben 10 millió leié van, vagyonban ennek sokszo
rosa, de paraszt gúnyában jár. - Három napig Bányán, Kati68 és sógornője, heverés 
diványon, éjszaka tánc. 

Jul. 11. El Kolozsvárra, Weiszék éjfélkor kikísérnek vonathoz, vonat megtelik 
pályaépitő parasztokkal. Reggel Kolozsvár. Sziguranca: kérvény még mindig 
nincs elintézve, nem várok tovább. - Éjszaka a „Hétgerendásban" hálok, egy 18 
éves kurvánál, aki egy fél éve még munkásnő volt, egy nikkelező gyárban. 

Jul. 13-án autóbuszon Vásárhely (Tirgu Mures). Hotel Transsilvániában hálok, 
este Molterrel séta,69 nagyon édes^ tiszta város, a Tag-ban flekkenezünk. Más 
flekkenező helyek: Súrolt grádics, Édes lyuk. 

Egyik délelőtt találkozás Salamon Ernővel70 és egy zsidó tanítónővel, hosszú 
séta a villasorban, a Kadetiskoláig, beszélgetés versről, egyebekről. Előző délután 
félelem, hogy tripperem van. Molterrel orvosnál, külön lépcső nők, külön férfiak 
részére. 

Második este New-Yorkban71 beszélgetés a két ravasz ügyvéddel, Fekete 
Andor72 és Markovics,73 egy fiatal újságíró, Molter, végnélküli panaszok, példák, 
egyik váltja a másikat. - Goiserert akarok venni,74 nem kapok. 

Délben Molterné udvarban megtanít flekként sütni, a fatányéron csúsztató, 
egyik vág, a többiek egymás elől kapkodják a falatot (nyakas karéj, bélszín karéj, 
máj és „brézli" = borjumirigy.) 

Jul. 15-én délután vonaton Galaupasra (Miron Cristea).75 Ott este hivatalnok vár, 
menázsiba kisér vacsorázni. Kiroz76 szabadságon van. 24-25 évvel ezelőtt voltam 
itt, mindenre emlékszem. Esténként beszélgetés Charap igazgatóval. 

Másnap délelőtt motorossal Gyulaházára, várom Gyergyóról a levelet, hogy 
Gaállal77 hol fogunk Gyilkos tónál találkozni? 

67 Ioan Buxbaum, kőbányatelepi kocsmatulajdonos Nagybányán, állítólag uzsorával is foglalkozott. 
68 Gerzon Kató, 1. 50. jegyz. 
69 Molter Károly (1890-1981), az erdélyi irodalom Bácskából Marosvásárhelyre származott nagy 

öregje. Déry látogatásának évében jelent meg Tibold Márton c. önéletrajzi regénye. 
™ Salamon Ernő (1912-1943), forradalmi költő, munkaszolgálatosként esett el a doni fronton. Déry 

erdélyi útja idején jelent meg Gyönyörű sors c. verskötete. Naplóírónk nagyra becsülte költészetét, utóbb 
Budapestről is tartotta vele a kapcsolatot, kötetét átadta recenzeálásra Németh Andornak (Újság, 1937. 
szept. 12. 207. sz. 37.), verseit közöltette a Szép Szóban (Ráolvasó dal, Kitelt időmnél, 1937. dec , V. köt. 
20. sz. 420-^421,); majd halála után írói portréját is megrajzolja (Csillag, 1948. nov., 12. sz. 34.) 

71 New-York - a város központjában fekvő jónevű étterem és kávéház. 
72 Fekete Andor (1883-1951), baloldali ügyvéd, egyben jogi szakíró is, a Bethlen Gábor szabadkő

műves páholy egyik vezetője. 
73 Feltehetően Markovits Rodion (1888-1848), a Szibériai garnizon c. hadifogoly-regény írója, aki 

maga is ügyvéd volt. 
Goiserer - vízhatlanító varrással készült cipő vagy turistabakancs. 

75 Cristea, Miron - a Lomási erdőkitermelő rt. munkatársa, valószínű rajta keresztül szervezte meg 
az író a galócási telep meglátogatását. 

76 Kiroz és Charap igazgató keresztneveit nem sikerült kideríteni. 
77 Gaál Gábortól a levél nem érkezett meg, így túrája befejező részét is egyedül tette meg az író. 
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Gyulaháza kopár, haza hátrafelé megy a motor. Ezt délelőtt a Maros partjánál, 
fűzfák alatt irom. Fönt mérnök78 elmesélte, hogy 1918-ban Urmánczy79 száz tisztet 
hozatott lázadás leverésére, országúton meneteltek, aki móc szembejött, szó 
nélkül lelőtték. (Urmánczynak kastélya volt ott, Kalotaszegen), az egész falut 
gépfegyverrel lekaszabolták. 

Charap: földosztásnál egy Párizsban tanult, becsületes román szolgabíró és egy 
regáti agronóm három hónapig együtt járta a megyét. A szolgabiró elegánsan 
indult, három hónap múlva ruhája rongyos, a regáti rongyosan és a végén autón 
járt. Új tisztviselő három hónap alatt várostól telket, gyáraktól építési anyagot 
szerez, egyetlen körútja alatt villája lesz. Megmaradt magyar tisztviselők is 
korrumpáltak már. 

Gyulaházán mérnöktől bakancs kölcsön.8" Este a rönktéren ülök napnyugtáig. 

Jul. 17. iparvasuton motorossal Gyulaházára. Este cigánnyal az öreg Grigor 
pásztor kalyibájában. 700 juh, mindegyiket külön ismeri, vad kutyák, megkínál 
urdával, sajttal, ég a tűz. Mérnökkel alszom. 

Másnap hajnalban Gurzó Ferivel81 a hegyen át (Munti Stejia)82 Dragoiasa-ba, 
onnét Pältinisbe*3 s itt parasztokkal kocsmában iszunk,84 hímzésekkel kárpitozott 
szobában alszunk. Részeg („hosszú koma") este szobába jön, nem akar kimenni. 

Út szép, a „hidláson" (farönkökkel kirakott út) át nehéz. Útközben eső elöl 
behúzódunk pásztorokhoz, „isztiná"-ba szalonnát sütünk. A Neagra patakon 2 
„dugás" (duzzasztó). Lovak lába „nyűgben" van. Sok nyáj. 

Feri tele történetekkel. Niculita, a román rablóvezér (a román Suhaj).85 Feri 
mintha hinne a legendában (hogy golyó visszapattan róla), közben ilyen szavakat 
használ „trench coat", „muri", stb. Niculita egy pajtába rejtőzik, parasztasszony 
közeledő csendőröknek kiabál: itt van Niculi^a, elmenekül, később visszatér, 
asszonynak lukat fur ajkába, lakatot tesz rá. - Szegény asszonynak erdőben, ki 
tehenet hajt vásárra, hogy adósságát kifizesse, pénzt ad; amikor bankban megtud
ták, hogy Niculi^ától való, nem fogadják el, de még adósságát is törölték. „Úgy 
megütötte, hogy meghalt". Azért lett rabló, mert erdőkitermelésénél vállalkozó 

7!t Ferencz Gergely, a gyulaházi telep vezetője. 
79 Urmánczy Nándor (1868-1940), maroshévízi születésű szélsőjobboldali politikus, a Marosmentén 

1918-ban kitört felkelés „rendcsináló" kormánybiztosa. 
80 Bakancs kölcsön - e bakancsoknak már tisztes irodalma van. Miután végigbaktatta bennük 

Székelyföldet, hazatérésekor Déry Balogh Edgárnál hagyja őket Kolozsvárott, hogy az juttassa vissza 
Ferenc Gergelynek. Az érdekelt valószínűleg reklamálta őket a kölcsönvevőnél, aki viszont Gaál Gábor 
segítségét kérte Balogh Edgár sürgetéséhez. („Igazolásául" legyen mondva: ez idő tájt éppen a 
népfrontos Marosvásárhelyi Találkozó szervezésével volt elfoglalva. (L. GAÁL Gábor, Levelek. Bukarest, 
1975. - a 484. és 493. levelek és jegyzeteik.) 

H1 Gurzo Feri - a Lomási erőkitermelő rt. hivatalnoka. Már édesapja is a cégnél dolgozott, s 
feltehetően az ifjú Déry is ismerte. 

82 A hegyen át - minden valószínűség szerint: iparvasuton keltek át a Gyergyói havasokon - a 
Kárpátok keleti „lejtőire". 

Drägoiasa, Pältinis - moldvai települések, utóbbi légvonalban 33 km-re esik Galócástól. 
84 A parasztok neveit az író még címjegyzékébe is bevezette. 
85 Niculi^a - személyére vonatkozóan nem sikerült hiteles adatokat beszerezni. A Brassói Lapok 

hajdan „országosan ismert banditavezérnek" nevezi, akinek „csaknem százfőnyi rablóbandája" „a 
Borszék környéki hegyek útjainak utasait fosztogatta." (BL1938. jún. 17. 5.) - Lehet, hogy azonos Balan 
Nicolea-val, aki szintén „rettegett bandita" volt, és 1928-ban Szeben megyében ügyködött? (Prágai 
Magyar Hírlap, 1928. aug. 26. 12.) 
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becsapta, ezt Feri8* atyjától tudtam meg, élete végéig hálás neki. „Amig Gurzó úr 
a Lomásinál lesz, addig nem kell tőlem félniük!" Csendőrnek, katonatisztnek 
öltözve rabol, 52 főnyi bandája van. Egyszer Ferit is fához kötözte, mikor 
pénzküldeményt kisért, autójukat félóra múlva visszahozta. Árulás történt, igy 
fogták el, sebesülten, az ezredes, akihez vitték saját kezűleg agyonlőtte, különben 
kiderült volna, hogy ő látta el Niculitát fegyverrel, munícióval. 

Pótlás: A kocsmában éjjel csendőrök útlevelet kérnek. 

Másnap, juh 19-én reggel Feritől elválok, gyalog Dorna Vatrába,*7 Vatra Dornei 
22 km-re van északra Paltinistől. útközben asszony felvesz szekérre, felszáll hozzá 
az esti részeg, a „hosszú koma", akiről Feri azt gyanította, hogy ő jelentett fel 
csendőröknek, s hogy a Niculi^a bandájához tartozott, szirupot főz egy udvarban, 
két órára Dorna Vatrában vagyunk. 

Pótlás: Gyulaházáról: a M. Stepan a vízválasztó. Görgényi havasok, Kelemen 
havasok. - Kolozsvár főterén: Ady w 

Dorna Vatrában mindenki németül beszél. Klipper fakereskedőtől kapok utal
ványt tutajra.89 Este zene a parkban. 

Másnap, juh 20-án ünnep, nagyvásár, parasztok ezrével érkeznek szekéren. 
Paraszt lovon ül, nemzeti viseletben, nyitott ernyővel. - Templomban parasztpk 
ministrálnak, a pópának, nekem is égő gyertyát nyomnak kezembe. Két éjjel 
Dornában, alig alszom, kétségbeesés, bolha. 

Jul. 21-én hajnalban Gura Negríbe (4 km), itt tutajra, idegen fejszés paraszt viszi, 
némi félelem. Út gyönyörű, gyakran esik, ázunk, parasztok ki-beszállnak partról. 
Brosteni, Borca. 

Galuban este 7-kor, 11 órai út után kiszállunk,91 tutaj os ragaszkodik, hogy nála 
háljak. Kocsmában fogatlan vénasszony, megcsókol, később kiderül, hogy bolond. 
Részegek. Arra gondolok, hogy éjszaka agyonüthetnek, kirabolhatnak. Ehelyett 
remekül érzem magam, kis házban, mama, család jön - megy, a parasztokat főleg 
térképeim érdeklik.92 Végül vacsora, csirke, mamaliga, házigazda rám erőszakolja 
egyetlen ágyát, a feleségével tornácon alszik, földön. 

Reggel háromkor, sötétben indulás, réteken át, a szürkületben egy ló áll és néz. 
Oly sötét még, hogy nem látni - szemközti parton bokor alatt tehén, vagy ember 
mozog: ember, halászik. Később is vízben gázoló halászok. A hajnali ködben 
mindenütt állatok állnak. Hosszú szakaszokon teljes csend. Este házban, megmu-

86 Feri - Gurzó Ferenc, 1. 81. jegyz. 
87 Dorna Vatrába - tisztes vállalkozás! Vatra Dornei 22 km-re van északra Paltinistől. 
88 Nem Adyról, a költőről van szó! Hanem az ún. Ady-harisnyákról, amelyek hirdetéseivel tele voltak 

a korabeli újságok. Déry feltehetően felnagyított plakátképét - hanyatt fekve telefonáló szőke, hosszú 
hajú szépség, felemelt lábain a csodaharisnyával - láthatta Kolozsvár főterén. Megjegyzésének gondo
latjelei minden bizonnyal nem a kacéran lehulló pongyolának és a mögüle elővillanó látványnak, hanem 
Ady Endre meghurcolt nevének szólnak. Az „Ady" harisnyagyár rt. Kolozsvárott működött. A márka 
elnevezése állítólag a tulajdonos kislányának keresztnevére (Ida) vezethető vissza. 

89 Klipper fakereskedő - kilétéről nem tudunk többet. 
90 Déry a Beszterce (Bistrtta) folyón ereszkedik „lefelé", délkeleti irányban. 
91 Galu körülbelül 70 km-re esik a tutajozás kiindulópontjától. 
92 A két, 1:300.000 léptékű térképlap (N°16; Vatra Dornei-Topli^a - Gheorgheni és N°17: Piatra 

Neamt - Fälticeni) ma is megtalálható a hagyatékban. 
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tatták Niculita holttestének fényképét, paraszt tárcájában hordja. Éjjel megint 
bolha. 

Tutajról reggel 8-kor kiszállok Poíociban.93 Onnét gyalog (7 km) Békás (Bicaz), 
főtéren három vendéglő, vidám, tovább gyalog (15 km) Gyergyóbékásra (Bicaz 
Ordeleanu), hová estére érek. Útközben patak mentén, fűzfa alatt alszom, paraszt
lány figyelmeztet, eső jön, többször mezitláb átgázolok a Békáson, mert pallókon 
szédülök. Két kis cigánylány vad tánca tapssal és szájdörgéssel, megcsókolják a 
földet egy leiért. Mintha meg akarnának babonázni. Békásban egy székely 
mészárosnál hálok, család mindegyik tagjának valami baja van. Végre tiszta 
szoba. 

ful. 23-án reggel Békási szoros. 10 km a Cabanáig, ott ebéd, innen 7 km Gyilkos 
tó. Turistaházban másfél nap. Hegyek: Tohard, Gyilkos, Oltárkő. Lustálkodás. 
Nagyon drága. Este gyönyörű holdfény, nem lehet lefeküdni. Turistaház vezetője 
szakállas mérnök. 

ful. 25-én reggel útnak Nagyhagymásra,94 reggel 9-től este 8-ig, hatalmas erdő. 
Feketehagymás, mikor már azt hiszem megérkeztem, még két óra út. Útjelzés 
rossz, egyszer erdőben, egyszer fennsíkon eltévedek (Fehérmezőn), innét kis 
parasztlány, gúnyos kedvű, hoz vissza útra. Sehol viz. Erdőben ülök egy óráig 
tökéletes csendben, ez gyönyörű. 

Kis parasztlánynak csokoládé: „megennék egy zsákkal"! Hivom Pestre: „ha 
olyan szép, minek jönnek az urak a hegyek közé (gúnyosan) nyaralni? Később 
másik lánynak „hova mész?" kérdésére: „nyaralni!" 

Este holtfáradtan menedékház, itt Molteréknak ismerősei, parasztasszonynak 
megszökött az ura, pénzzel, „veszekedtem vele, felfúvódott" (mérges lett), „elvit
te a szél." - Levest főz, berbécs húsból, két ennivaló szőke kislánya. Szobában este 
fűtenek, gyenge alvás, bolha. 

ful. 26-án hétfőn felmászok Egyeskőre, nehéz, félek, de virtusból megteszem. 
Hegyek: Öcsém, Denciás. Ezt délelőtt a Kurmatura hegyoldalán írom, szerteszét 
a hegyekben mindenütt nyájak. Ökröket kicsapják a legelőre, s hetekre magukra 
hagyják. Kutya: Csobán. Parasztok nem tudják sem távolságokat, sem hegyek 
nevét. Nagyhagymást Bárányhegynek hívják. - Éjjel nagy zivatar volt, villámok 
folyton bevilágították a sötét szobát, ahol a tűz ropogott. Este két csíkszeredai ifjú 
jön „gyopározni", másnap hajnalban szednek nekem gyopárt. 

Jul. 28-án reggel le Gyergyószentmiklósra (18 km), hátizsákot szekér viszi. Szent 
Domonkosig gyalog, onnét vonaton. Horváth M. ládagyáros/5 aki 9 évig haditen
gerész, Kina, Tibet, stb. Autón Alfalu és a gazdag Szárhegy, a Csiki Kertben a 
„Vadász" szoba, hol Gaállal kellett volna nyaralnom. Egy este társaságban Gál 

93 Potociban - jó korán eshetett megint az indulás, az „elágazásig" kb. 40 km-t kellett megtenni a 
tutajnak. Déryt nem az innen nem messze fekvő kolostorok, hanem Székelyföld, a Kárpátok nyugati 
oldala érdekelte, ahová a Békási szoroson keresztül jut vissza. 

94 Az 1793 m magas Nagyhagymás és a szomszédos Egyeskő (1608 m) neveit Déry sajátkezűleg 
vezette rá román kiadású térképére. - A Gyilkos tóról és az Egyeskőről készült levelezőlapok, 
amelyeket feltehetően a turistaházban vett meg, ma is hozzáférhetők a hagyatékban. 

95 Horváth Miksa - a címjegyzékben Salamon Ernő neve áll mögötte zárójelben. Valószínűen azért, 
mert az ő ajánlásával kereshette fel. 
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Ferenccel.96 Egyébként alapos pihenés, általános restauráció. Szomorú város. 
Horváthék nem engednek el, autóval kellene mennem, városba érve kocsinak hűlt 
helye, visszagyalogolok. 

Másnap délelőtt vonaton Csíkszeredába, ott két órát várost nézem, egyeskői 
fiúval (Cseh Miklós, Uri Kaszinó). 

Buszon Székelyudvarhelyre, ahol Tomcsát97 keresem, menyasszonyával kocsmá
ból, Küküllő partján találom, fürdés. Buszon szomszédok beszélik, hogy Szovátá-
ra rendelték őket, hol Lomási fővezérigazgatója s valami Ligeti, Svájcban élő tanár 
várja őket. Levelet küldök, sürgönyválaszt kérve estére, de nem jön.98 

Másnap hajnalban nagy társasággal buszon Hargitafürdőre,9* itt hosszú barak
kok, kaszárnyaszobák, vénasszonyok, szünet nélkül evés-ivás, este bál, kis lá
nyok, táncolok, sátorban alszom. Három részeg mészáros, kik együltükben 4 kiló 
flekként, 15 liter bort ittak. Tánc a teremben, a sötét verandán, padlóról por. 
Szürkületkor legelésző ló nekimegy sátorkötélnek, felriaszt. 

Előzőleg: istentisztelet kis fatemplomban, délelőtt a hideg fürdő, a „vallató", a 
két „büdöske", vermek, melyekből kéngáz száll fel, az emberek sorban állnak 
benne, szorongva a sötétben, mint a sírveremben. 

Pótlás: Udvarhelyen az este Tompa Lászlónál.1"" 

Vasárnap, augusztus 1-én el, vissza Udvarhelyre, aranyérfájdalmak. Még egy 
éjszaka Tomcsánál, akire nehezteltem, mert fönt egész délelőtt preferanszot 
játszott. 

Másnap délelőtt reggeli a Bodegában, aztán Tomcsával Székely múzeum a 
Református Tanítóképzőben, itt kis fali téka, beépített festett szekrény, láda-pad, 
mint modern lakásban. Az ablakban „tyukállitó". Himes tojások, csizmahuzó, 
cserepes kályhák, fafaragások, faágakból emberkék. 

Délben vonattal Segesvárra (Sighisoara) itt Hotel Steaua (Csillag) kényelmes, 
délután cukrászdában, lassú csendes séták, este mozi, végre egy „város". Másnap, 
augusztus 3-án a Stundturm,1"1 Bergkirche kertjében1"2 egyedül ülök a napban, nagy 
csendben, regényemre gondolok, nyugalom. Reggel cukrászdában újságolvasás. 
Barangolás a délben kihalt felsővárosi szirtes házak között. A templomban föld
alatti kripta. Szorongás, hogy nincs nő, akinek mutathatnám. A hargitafürdői 
fiatal lányok, akiket jó lenne „megismertetni" a világgal, megörvendeztetni. Arra 
gondolok, nem utazom többé egyedül. - Uccákon itt három nyelvű feliratok. 
Német Wirtshaus1"3 a Stundturm alatt, este mozi után és másnap délben. 

Délután alvás és tovább Nagyszebenbe (Sibiu). Itt csak német és román feliratok. 
Szállodákban nincs szoba. A Polgári Körben kapok üres szobát divánnyal, de 

96 Gál Ferenc - a gyergyószentmiklósi betegsegélyező igazgatója. 
97 Tomcsa Sándor (1897-1963), a „Székelyföld központjában" élő és szatirikus karcolatairól ismert 

író, a Brassói Lapok munkatársa. 
9K A feljegyzések egyetlen része, amely előttünk nem világos, s így nem vállalkozhatunk kommen

tálására. 
99 Hargitafürdő - Csíkszereda közelében, a Hargita nyugati lejtőin található, ásványvizekben gazdag 

fürdőhely. 
11X1 Tompa László (1883-1964), költő és műfordító, az Erdélyi Helikon „első nemzedékének" tagja. 
11)1 Stundturm - a hajdani vár főbejárataként szolgáló Óratorony. Képeslapja - az író hagyatékában. 
1,12 Bergkirche - a várhegy legmagasabb pontján épült evangélikus vártemplom. Gótikus stílusa 

rokon a kolozsvári Szent Mihály templommal és a brassói Fekete-templommal. 
103 Vendéglő (ném.). 
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estére kapu be van zárva, a „Schliesser" sem tudja kinyitni kocsistól megtudom 
bordély cimét, két román fiúval előbb az egyikbe, aztán a másikba. A falakon nemi 
betegségektől óvó felirás, orvosságos szekrényke. Itt is, mint Kolozsváron, a 
lányok rádió cigányzenéjét hallgatják. Nappal esőben lógás, beszélgetés Pállal,'"4 

egy este mozi, a Römischer Kaiserbe"5 nem jött levelem Baloghtól,1"6 rossz idő 
miatt valószínűleg feladom a Negoiut és a Bulca tó-t.1"7 

Segesvárról jövet a vonaton megható szabadságos katona (szatmári), aki 
utánaugrik vonaton levő idegen kuffernek s a legközelebbi (8 km) állomásig (50 
kg) gyalog elhozza. 70 lei költsége is van, mert telefonálnia kell, hogy a sajátját 
Kiskapuson (Copa-Mica) levegyék a vonatról. Bukarestben szolgál, az élelmezés
hez van beosztva, kapitánytól két pofon, mert nem akart előléptetést. Itt is, mint 
minden székelynél a refrén: „azért mégis az történt, amit én akartam". Beszélgetés 
Pállal: Illyést, Márciusi Frontot nem ismeri. - Múzeumok: Astra (román) és 
Bruckenthal.1'* 

Augusztus 7-én, mert zuhog az eső Brassóba.: Itt is esik. Brassói Lapok szerkesz
tőség,™ innét Ruffy Péter"0 kisér szobát keresni: szállodában nincs, Offenberger111 

felajánlja, de feleségét kímélni akarja. Ezért Aronsohnnak112 telefonálok, ki rögtön 
felajánlja szobát. Félkarú, tiszta magyar tipus, később kiderült, hogy zsidó volt. 

Brassó legkiemelkedőbb emléke a Korona-kávéház,113 itt folytonos lógás eső 
miatt, - mint egy pesti kávéház vasárnap délután. Interjú Ruffyval, mely Déry 
Imre néven jelenik meg."4 Vasárnap délben ebéd Kurkónál, a Suburbulban,11^ hol 

llM Pál Sándor, tisztviselő, a nagyszebeni elöljáróság ún. technikai osztályán dolgozott. 
105 A város központjában fekvő, ma is működő (Impáratul Romanilor) szálloda és étterem. 
m Balogh Edgártól. 
107 Negoiu, Bulca - a Fogarasi havasok egyik csúcsa és a környékén fekvő tó. 
11,8 Bruckenthal Sámuel báró (1721-1803) erdélyi szász politikus egykori palotája. Az alapító -

1817-ben nyilvánossá vált - könyv- és műkincsgyűjteménye a régi Magyarország egyik első múzeuma 
volt. - Ma az ASTRA, az egykori Erdélyi Természettudományi Társulat gyűjteményeivel egyesítve 
működik. 

1119 Brassói Lapok - Erdély legszínvonalasabb radikális polgári napilapja. Irodalmi és művelődéstör
téneti jelentősége különösen a harmincas években volt kiemelkedő. Déry valószínűen Gaál Gábor 
ajánlására kereste fel. A lap történetéről 1. RUFFY Péter, Brassói Lapok - Bukaresti Lapok - Népújság. Jel-kép, 
1984. 1. sz. 94-107. - Főszerkesztőjéről Uő., Kacsó Sándor. In RUFFY R, Világaim. Bp., 1979. 344-354. 

11(1 RUFFY Péter (1914-1994), a Brassói Lapok munkatársa, utóbb kolozsvári helyi szerkesztője, kitűnő 
riporter és publicista. Brassói tartózkodása alatt - a szerkesztőség nevében - ő kalauzolja Déryt. 
Találkozásukra így emlékszik vissza az 1993. január 14-én adott magnós interjúban: „Rám is egy 
vándor benyomását tette... egy svájci sapkában jött, meg lódenkabátban, kissé elhanyagolt külsővel, 
mint a „hosszú úton levők." 

111 Abafáy Gusztáv (1901-), író, kritikus, 1945 után irodalomtörténet-írással foglalkozik. 
112 Aronsohn Arnold, a Lomási erdőkitermelő rt.-vel kapcsolatban lévő szállítási vállalkozó. 
113 A város központjában - és a Brassói Lapok szerkesztőségének szomszédságában - lévő szálloda 

és étterem, Brassó értelmiségének kedvenc tartózkodási helye. 
"* L. 7. jegyz. 

Kurkó Gyárfás (1909-1983), politikus és publicista, eredeti foglalkozása: géplakatos kisiparos. 
(Műhelye és lakása a Suburbul városrészben volt.) Vagyonának nagyrészét a mozgalomra költötte. 
A MADOSZ egyik alapító tagja. 1949-ben letartóztatják és börtönbe vetik, ahonnan 1964-ben elborult 
elmével szabadul. 
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egy kolozsvári Madoszistával találkozom."6 - A Cenk,"7 mint egy zöld szivacs ül 
a város mellett. Aronsohn öreg sógornői, felesége egy éjszakára haza jön. 

Egy este Aronsohnnal, egy bukaresti (svájci) nővel és Irénnel (valószínűleg a 
szeretője) autón Sepsiszentgyörgyre és vissza. Egy délután a Cenken, a tejcsarnok
ban, interjút irom. 

Augusztus 10-én bukaresti asszonnyal Nagykőhavasra1™ (Piatra Maré), útközben 
véletlen találkozás a tévelygő francia diákkal, Dianous-val.m A Hét létrás út 
rendkivűl megerőltető.12" Első éjszaka közös háló, aztán turistaszállóban, mind
egyikünk külön szo*bában. Asszony nem tudom miért, megsértődött, visszavonul. 
Egyedül fel a tetőre, esőben vissza. 

Másnap szép idő, egy kicsit boldoggá tesz. Hegyek: Schuler (Poiana), Bucec, 
Csukás. Megismerkedés SegallenneL aki Tzarat, Man Rayt stb.122 ismeri, maga is 
írt, Párizsban élt. Zsidó keserűség, nyomottság. 

Kellemetlenségek: a tetőre vivő utón elvesztem órámat. Lomásitól 1000 leijel 
kevesebbet kapok,123 Cserépfalvi124 és Rácz Pista125 lemondó levél, aranyér, aztán 
gyomorrontás. Megint nagyon fáj, hogy nincs nő. Esőben borús üldögélés ebéd
lőben, este gázfény. 

A Turista Egylet (B.T.E.) titkára Jancsika úr12h küldi és hozza postámat Einzig-
től.127 Georgiról még mindig semmi hír.128 Ha süt a nap: a csalán, menta s fenyő 
szaga, a sziklák fénye, a tetőn a nagy fennsík, (Irottkő) boldogítók.129 

116 Valószínűleg ehhez a találkozáshoz kapcsolódik Dérynék az a levele, amelyet Illyés Gyulához írt 
Brassóból, s amelyben 8-10 példányt kér tőle a Puszták népéből: „Egy székely paraszt-szervezet részére 
kérem, kitűnő emberek, pénzük nincs, s közülük, akikkel még csak beszéltem, mind ismeri a neved." 
Közlése: „Költő jelelj!" Bp., 1993. 122-123. 

117 Brassó fölé magasodó hegy, tetején vendéglő és menedékház. 
118 Nagykőhavas - a várostól délre fekvő s a Tömösi szoros felől megközelíthető 1844 m magas 

hegycsúcs, aljában (1630 m) modern turista házzal. 
Teljes neve és „nacionáléja" - a címjegyzékben. 

12(> Hét létrás út - az Alsótömösből induló „nehezebbik" út a nagykőhavasi menedékházhoz. 
A vízesésekkel tarkított és a szakadékokat létrákkal áthidalt útvonal megtétele valóban megerőltető. 
A nagykőhavasi menedékház és a Hét létrás út egy szakaszának képeslapja - a hagyatékban. 

121 Dr. Segallen, Miron - alkalmi ismerős a nagykőhavasi turistaházban. 
122 Tristan Tzara (1896-1963), Man Ray (1890-1976), a francia avantgárd ismert képviselői. 
123 Budapesti havi „ellátmányát" az író a Lomási rt.-n keresztül kapta, amely az átutalás átszámítá

sánál a lehető legalacsonyabb átváltási arányt alkalmazta. 
124 Az író aug. 16-án kelt meglehetősen türelmetlen hangú levélben sürgette Cserépfalvi Imrét a nála 

lévő kéziratok kiadására. A válaszlevél élihez igazodóan szintén elég keményen fogalmaz: „.. .Nagyon 
is elismerem az Ön írói kvalitását és nagyra becsülöm azt, ellenben mégsem tartom helyén, hogy a 
benyújtott kéziratának kiadását a Gidere való érdemeire hivatkozva támogatja... A tények tisztázása 
végett meg kell állapítanom, hogy a kéziratát Ön nyújtotta be hozzám elolvasásra, annak határidőt 
Ön nem szabott és annak kiadására vonatkozólag én semminemű ígéretet nem tettem..." (PIM 
kézirattár). 

125 Rácz István - baloldali újságíró, akivel Déry már korábban kapcsolatban volt. (Mallorcára írt 
levele a PIM kézirattárában.) 1937-ben a Moravska Ostraván kiadott „Magyar Nap" című népfrontos 
napilap irodalmi rovatának vezetője (1. VARGA Rózsa, Keressétek, ami összeköt. Bratislava, 1971. 40.) 

Jancsika úr - keresztnevét nem sikerült kideríteni. 
127 Bernhard Einzig, a Lomási rt.-vel kapcoslatban lévő szállítási vállalkozó. Déry hozzá címeztette 

brassói postáját. Ide érkeztek a mama, Illyés Gyula és Gálfszky Erzsébet levelei, lapjai. 
12K Georgi - az író öccse, folyamatos kalandjaival és „vállalkozásaival" sok gondot okozott, főként a 

mamának: 1937-ben éppen Amerikában „filmezett" - és csinált adósságokat. 
129 írottkő - a Nagykőhavas egyik csúcsa. A róla készült képeslapon Déry sajátkezűleg jelölte be a 

csúcs alatt - Predeál felé vezető utat. (1. hagyaték.) 
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Szombaton, aug. 14-én Horváthék Gyergyóból,13" pesti sógornővel és bukaresti 
sógorral (Ehrenfeld),131 ki meglepte őket, s folyton gyomráról beszél. Másnap a 
Bucecset végre felhők nélkül látni.132 A gazda, Ferenczi133 és rosszkedvű bécsi 
felesége. Keserűség, hogy amikor órám keresésére indulunk, Horváthék csak 
beszélgetnek, nem keresnek. Horváthék vasárnap délután el, főúton kissé elkisé-
rem, erős gyomorfájás. 

Ház olykor üres, olykor megtelik. Két kövér román nő, szemüveges fiúval -
véletlen úgy adja, hogy nem köszönök nekik, nevelőnő egyszer rám köszön. - Ezt 
kedden 17-én délelőtt írom, a teli ebédlőben, felhőben vagyunk, szakadatlanul 
esik, barométer is. Lenn a sikon Derestye (Dirste)134 és Hétfalú'35 felhőben. Előtte 
való nap trikóban a kis sziklán (Baglyatető), nap süt, s hirtelen hátulról, alulról 
felhők nyomulnak fel, szinte félek, a köd rohanása, a kétféle áramlatban a felhők 
egymásra csapása az ember orra előtt ijesztő, kavargás. Este hideg, megint 
kiderült. Majdnem szerencsétlen vagyok, az az. érzésem, nőknek nem kellek, 
(tehát öreg vagyok) folytonos onánia, s ez még gyávábbá tesz. Böskétől,136 Pestről 
sem jön levél. Mi van bennem, hogy életben (kiadók, nők) folytonos balsikerek 
újabban? Tudok irni, a nők flörtölnek velem, de mihelyt realizálni kell, „tettre" 
kerül a sor (könyv kiadása és tényleges viszony) nem sikerül; nem megyek végig! 

A Bucecen a Karaiman csúcs a kereszttel. 

Augusztus 19-én hirtelen elhatározással le Brassóra., innét délután Smaiara.137 

Sinaiaból podgyász hátrahagyásával 22-én vissza Brassóba. Kurkó Gyárfásnál 
(Madosz) alszom, el vannak utazva, a kis Tamás Gáspár138 visz ki, egyedül alszom 
a lakásban. Sinaiaból előzőleg telefon Horváth Bukarest, Guszti,139 néhány nap 
Brassó. Böske otthon elintézte pénzügyet.140 Délben mindig Sinaia és este 11-kor 
haza Brassóba. Sinaiaban: „nu mai cade, loc Über, mergo con massa", stb.1" 

Végül: utolsó este hirtelen elhatározással haza, Kolozsváron át; vonat tömve, 
egész éjszaka többedmagammal árnyékszékben, kufferen ülünk. Kolozsváron egy 
nap. Gaál szerez pénzt, elutazás előtti délután a „Hétgerendásban", ahol a lány 
népmeséket mesél. Gaál, Balogh kikisérnek vonathoz. Pesten (szeptember 3.?) 

130 Horváth Miksa és felesége, 1. 95. jegyz. 
131 Ehrenfeid László - L a címjegyzékben. 
132 A környék legmagasabb csúcsa (2239 m) - a Nagykőhavastól 15 km-re délre. 
133 Ferenczi - keresztnevét nem sikerült kideríteni. 
134 Dirste (Derestye) - Brassó déli külvárosa. 
135 Hétfalu - a Brassótól délkeletre fekvő hét középkori csángó település egyesített elnevezése. Ma 

Sacele néven iparváros. 
m Gálfszky Erzsébettől, 1. 23. jegyz. 
137 A lomösi hágó déli, ereszkedő völgyében fekvő ismert és a harmincas években már divatos 

üdülőhely. 
,38 Tamás Gáspár, a MADOSZ dél-erdélyi szervezetének fiatal vezetője, Tamás Gáspár Miklós 

filozófus apja. 1945 után politikailag meghurcolták, élete végére meghasonlott. 
139 A Horváth Miksával és Szilasi Gusztávval, Déry pénzügyeinek budapesti ügyintézőjével, a 

telefonok nyilván a Lomási rt. előnytelen átutalásával kapcsolatosak. 
14U Gálfszky Erzsébetnek a hagyatékban található - Bp. 1937. aug. 24-i keltezésű - levelezőlapja arról 

számol be, hogy a levélíró járt Déry „unokafivérénél" (Dr. Szilasi Gusztáv ügyvédnél, Szilasi Vilmos 
filozófus öccsénél), aki megígérte, hogy érintkezésbe lép ez ügyben a Lomási rt. bukaresti irodájával. 

141 „Senki többet", „szabad hely" (román), „mindent egyből feltenni" (olasz): rulettjátékkal kapcso
latos kifejezések, s arra utalnak, hogy Déry a híres sinaia-i kaszinót is felkereste. - Lehet, hogy a 
következő sorban szereplő „hirtelen elhatározás" egy totális „leégéssel" kapcsolatos? - Nem először 
és nem is utoljára az író életében. 
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hajnalban érkezés, Georgi ügyei! Félelem, ha arra gondolok, hogy a jövőben 
megint egyedül fogok utazni. 

Pótlás: Kolozsváron utolsó este Gaállal beszélgetés bécsi emigrációról (ez volt 
ifjúságunk). U.ott egy éjszaka dr. Fóris legénylakásán,142 szuterinben. - „Nu styiu 
romanesti" (nem tudok románul). 

Címjegyzék 

Brassó-Brasov 
Aronsohn Arnold, iroda, Gara Maré 
Blebea Nicolae, Distributia (régi tanácsos, Salamon Ernő) 
Einzig Bernhardt, Spediteur, Str. Michael Weiss 2. (levelek) 
Dr. Halász Sándor, Brassói Lapok (Schwartz Feri) 
Kurkó Gyárfás, Str. G. I. Dúca 113., Tel: 996, Lakás: Suburbul Str. Alba 
Öffenberger (Abafáy) Gusztáv, Regentul (Finta), Buzdugán 14. (lakás) 
Dr. Segallen Miron, Nagykőhavas 
Stein Istvánná, Tel: 844 
Suciu Áron, román ügyvéd (Salamon Ernő) 
Charles Amadé de Dianous, Liceul Mesota, Universitatea Latina, Paris, 76, 
rue Notre Dame de Champs 

Bukarest-Bucuregti 
Ehrenfeld Laci, Bld. Carol 57 IL, Tel: 11-03 
Forestiera Lomas, S. A. R., Calea Victorei 11. 
Smiljuk, Reia (Erna levél), Str. Transilvana 39., (Bayer Aspirin iroda) 
Paraschivescu, Miron R., író 
S. Perahim (festő), Lumea Romaneasca (Salamon Ernő), Str. Doamnei 1. 

Csikszereda-Miercurea Ciuc 
Ferenc Gyárfás 

Dorna Vatra 
Klipper fakereskedő 

Galócás-Galaufas 
Cristea Miron, Lomás 
Zavom Ferdinánc, Lomás 

Gyergyószentmiklós-Gheorgheni 
Ballá Vencel, Str., Longu 43. 
Gál Ferenc, Betegsegélyző igazgatója, (Karácsonyi Jánosné) 
Horváth Miksa (Salamon Ernő), Ládagyár 
Vajda Ladislau, fakereskedő (posta) 

142 Dr. Fóris Lajos (1868-?), baloldali közgazdasági szakíró, a háború előtt kivándorolt 
Dél-Amerikába. 
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Gyulaháza 
Ferenc Gergely, mérnök 

Kolozsvár-Chíj 
Balogh Edgár 
Dr. Guzner Nicolas, Calea M. Foch 25. (Gaál barátja) 
Dr. Szeghő Imre, Str. Regele 30. 
Weiser Erna, levélcíme: Simon Böske, Str. Tunarilar 6. 
Máramarossziget-Sigetul Marmatiei 
Songutt Miklósné (Magda), Str. Dragos Voda (könyvet) 

Marosvásárhely-Tirgu Mures 
Izsák fakereskedő (Szilágyi András) 
Molter Károly, Str. Regele Carol 6. 
Salamon Ernő, Str. Calarasilor 5. 

Nagybánya-Baia Maré 
Boros Pál (Ligeti), Phönix igazgatója 
Gerzon Kató, Piata 
Grecu Vasile, (Városháza) 
Schwarz Ferenc, bankhivatalnok 
Weisz Ferenc, Str. Tache Jonescu 1. 
Ziffer Sándor, festő (öreg, félsüket) 

Nagyszeben-Sibiu 
Pál Sándor (Városház Tech. Osztály.) 
M. Polgári Kör, Piata Regele Ferdinand 18. I. 
R.kat. Teréz árvaház, Blazsek Róbert pap (Wamszer) 

Pältinis 
Buchetare Grigore, Dranke Naftín, parasztok kocsmában 

Szamárnémeti-Satu Maré 
Gonda Lajos (rádió üzlet), Str. Astra Lucaciu 10. 

Székelyudva rhely-Odorheiul Secuiesc 
Tomcsa Sándor, Str. Principessa Hedviga 26. 
Tompa László, költő 

Temesvár-Timi§oara 
Stern Aladár, igazgató, Str. Remus 4. (Lomas) 

Tölgyes-Tulges 
Cojocariu (szenátor) 


