torelláknak nevezett énekeknek elsője volt a Csordapásztorok kezdetű, XVI. sz.-i ének.21
A XVII. de főleg a XVIII. sz.-ban egyéb énekek is járultak e mellé, elsősorban Péczeli Király
Imre verse, a Krisztus Urunknak áldott születésén, majd a XVIII. sz.-ban a Mennyből az
angyal, Pásztorok keljünk fél, Ne féljetek pásztorok. Szemügyre véve a Magyar Népzene Tára
II. kötetét, alig találunk betlehemest, melyben a fenti énekek valamelyike ne szerepelne.
Hogy régen a most közölt kéziratokhoz hasonló feljegyzést tartalmazó gyűjtemények
nek nagyobb szerepe lehetett, bizonyítja, hogy a M. N. Gy. anyagunkat tartalmazó kötetei
(különösen az I.) nagyon sok játéknál megjegyzi, hogy
„kéziratból való". Ezeknek a népnél
való szerepére már rámutatott a legújabb irodalom.22
Hét történeti betlehemes, különösen ha összevetjük a recens anyag 1872 óta gyűjtött
több, mint félezernyi darabjával, kevés ahhoz, hogy vizsgálatukból ne ilyen szerény eredmé
nyeket legyünk kénytelenek levonni. Be kell érnünk azzal, hogy a középkori és barokk játé
kok közti esetleges összefüggést próbáljuk adataik nyomán elképzelhetővé tenni, s ehhez az
eddigi kronológiát módosítani. Reméljük, hogy a további kutatások néhány szerencsés lelete
újabb adatok birtokába juttatva nagyobb távlatok felderítését teszi lehetővé.
József Farkas
ZALKA MÁTÉ ISMERETLEN LEVELEI
Zalka Máté unokahúgához, F. Laurához (Lőcsei Józsefné) 1934 őszétől 1937-ben be
következett haláláig írt leveleit adjuk közre az alábbiakban. E nyomtatásban mindeddig
meg nem jelent levelek több vonatkozásban is kiegészítik Zalka 1936 őszétől feleségéhez írt
leveleit, amelyek a Zalka Máté Válogatott elbeszélései с kötetben (Bp., 1952.), felesége, Vera
Zalka kommentárjaival láttak napvilágot. Főként spanyolországi élményeiről számol be
feleségéhez írva, ezért természetesen gyérebbek az irodalmi vonatkozások e levelekben. F.
Laurához írt levelei nagyrészt békés időkben íródtak, s gondolatilag szélesebb témakört
ölelnek fel, bár e levelek is, miként a feleségéhez írottak, elsősorban magánjellegűek, telítve
családi vonatkozású mozzanatokkal. Ilyen állandóan visszatérő momentum bennük például
az anyagi támogatás ügye; Zalka rendszeres pénzküldeményekkel támogatta unokahúgát.
E levelek jelentősége, hogy sok apró mozzanaton keresztül képet kapunk belőlük
Zalka Máté gondolkodásmódjáról, irodalmi-esztétikai nézeteiről; több esetben szól bennük
írói terveiről, pl. Doberdo с regénye megírásának indítékairól. Utalásokat találhatunk e
levelekben a hazai irodalomra vonatkozóan is, főként az olvasmányairól tett megjegyzések
ben. Közöttük talán legfontosabb az az új momentum, hogy ismerte, olvasta a Világirodalmi
Szemle és a Gondolat számait s kapcsolatot keresett szerkesztőségükkel, bár ez a kapcsolat
végül is nem jöhetett létre. Ugyanakkor néha épp e levelekben tett megjegyzései mutatnak
a korabeli hazai irodalomtól való nagyfokú elszigeteltségére is. Az irodalmi vonatkozásokon
túl Zalka írói portréját is számos életrajzi adattal teszik teljesebbé e levelek, s mindenek előtt
talán emberi jellemvonásainak, írói-emberi arculatának belső feltárulásával hozzák közelebb
Zalka Mátét a mai olvasóhoz.
F. Laura, Lőcsei Józsefné már a húszas évektől rendszeresen levelezett Zalka Máté
val; levelei főként Csehszlovákián vagy Franciaországon keresztül érkeztek a Szovjetunióból.
1933-ban azonban egy rendőrségi feljelentés s az azt követő házkutatás és kellemetlenkedések
miatt az addig gondosan őrzött Zalka-leveleket megsemmisítette. így Zalka hozzá írt levelei
csak 1934 őszétől maradtak meg a birtokában, s e leveleket az ötvenes évek elején a Párt
történeti Intézetnek, illetőleg a Honvédelmi Múzeumnak ajándékozta. A Zalka-levelek
közül jelenleg a 4., 6., 9., 11., 12., 13., 15. és 20. sorszámú levelek a Párttörténeti Intézet
Archívumának Zalka Máté gyűjteményében találhatók; az 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., 14.,
16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25. és 26. sorszámú levelek, valamint a 27. sorszámú
távírat s a haláláról értesítő (jegyzetben közölt) levél a Hadtörténelmi Múzeum emlékanyag
gyűjteményében lelhető fel.
A leveleket keletkezésük sorrendjében, szöveghűen közöljük, csupán a nyilvánvaló
elírásokat (a gépen írt leveleknél) javítottuk, s egyes rövidítéseket — szögletes zárójelbe téve
— kiegészítettünk. A 7. és 15. sorszámú levelek egy-két szavas hiányos részeit (ugyancsak
szögletes zárójelbe téve) értelemszerűen szintén kiegészítettük. A keltezés általában a helység
nevet is feltünteti, csak a 4. és 12.. sorszámú leveleken nincs helységnév, de valószínűleg
ai
V ö . : SCHRÄM F E R E N C : Adalékok népénekeink és népdalaink szövegkapcsolataihoz. Néprajzi Köz
lemények,
1956. 87.
22
PBSOVÁR ERNŐ: A Z istensegitsi székelyek betlehemes játéka. Egyetemi szakdolgozat az E L T E
folklór-tanszékén 1950/51. FÖLDES LÁSZLÓ: A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése. E t h n , 1958.
209-259.
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(tartalmukból ítélve) mindkettő Moszkvában íródott. Az 1., 2., 3., 6., 8., 13., 16., 17.
és 25. sorszámú levelek géppel írottak, a többi levél Zalka kezeírásával, de a gépelt szövegben
is előfordulnak kézzel írt betoldások, mivel azonban ezeknek különösebb jelentőségük nines,
a szövegben folyamatosan, külön jelzés nélkül közöljük.
Végül köszönetet mondunk Lőcsei Józsefnének, aki e levelekre ráirányította figyel
münket, fényképmásolatukat rendelkezésünkre bocsátotta, s egyes vonatkozó adatok szol
gáltatásával is segítségünkre volt. A leveleket e fényképmásolatok alapján közöljük, de
szövegüket az eredeti levelekkel is egyeztettük.
1.
Moszkva, 1934. VII. 22.
Kedves Laura húgom.
Már nagyon régen nem láttam kedves dőltbetűs soraidat és az igazat megvallva nagyon
árván érzem magamat. Amint látod meggazdagodtam, mert ez az írógép, amelyen ezt a
levelet írom, nem kölcsönkért dolog, hanem a tulajdon gépem, amelyet az amerikai elv
társaim — olvasóim — küldtek nekem ajándékba. Ilyen ám a proletár olvasó. Nem sokat
esztétikázik, hanem az íróit komolyan tudja becsülni. Úgy örülök ennek a kis figyelemnek,
hogy ki se tudom fejezni. Látod, izgalmamban még a gépem is téveszteni kezdi a szavakat.
Újságot csak annyit írhatok neked, a munkakedvem helyreállott és most keményen
nekikezdtem a dolognak. Az utóbbi időben már meg is 1írtam 7 elbeszélést. Egy kötetet tervezek
12 novella, mindenik a világháború témáját öleli fel. Ez a szomorú aktualitású téma engem
nagyon érdekel. Ez az a téma, amelyen keresztül az intelligens embernek kemény igazságokat
kell mondania koráról. Én, mint író, még felette keveset mondtam írásaimban erről a témá
ról. Márpedig erről írni kell. írni, mégpedig igazi hévvel, igazi szívetmarkoló fájdalommal.
Az európai és amerikai bal-polgári irodalom nem egyszer nyúlt már ehhez a kérdéshez
és mindannyiszor bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű a kérdés. Nem elég az, hogyha
az író reális tónusban bemutatja a háború kimondhatatlan szenvedéseit. Felelni kell arra is,
hogy: ki háborúja ez? Kié? Ki csinálja és kiért? Ez a téma neheze. És legtöbbször erre nem
tud válaszolni a szerző. Ezt némelyik azzal indokolja, hogy maga az olvasó levonja a kon
zekvenciát, — Ő maga elfelejti azt, hogy ha ott nyakoncsípnék, maga se tudna rendes választ
adni a témát illetőleg. Ezzel a szándékkal ültem neki a háború témájának, mert hiszen ez,
hogy a háború kezdetének éppen 20 éve múlik a napokban, nem kisebbíti meg az új háború
veszedelmét.
Várom a leveledet. Tudom, ideje-megint egy pár dollfár] küldésének. Meg is próbálom
a napokban.
Vera és Tála csókolnak szeretettel2, én persze még nagyobbal.
Bátyád
Máté
2.
Moszkva, 1934. VIII. 5
Kedves Laurácskám !
Természetesen az a kurtafarkú kis levél, amelyet te Pesten kaptál nem adott neked
kielégítő választ arra a sok és komplikált kérdésre, amellyel tele volt a két utolsó leveled.
De az ilyen kérdésekre jobb is nem felelni, mert van egy egész sor olyan kérdés az
életben, amelyre senki se tud helyesebb választ adni, mint az, aki feladja. Ilyen a te eseted is.
Megtaláltad a magad emberét, nem egészen egyeztek meg világfelfogás kérdésében. Az ő
nacionális mértéke szűk a te nézeteid számára, értem, hogy ez kellemetlen, különösen kelle
metlen akkor, ha a vonzalmad komoly. Te átengeded magad a kétségek és meggondolások
szenvedéseinek. Pedig az eset nagyon egyszerű. Vonzalom — van, világnézet — világos.
Mit jelent két öntudatos lény egyesülése? Egymás komoly segítése, egymás komoly
megértése. Én azt nagyon jól tudom, hogy a családi életben az „egyensúly" legtöbbször
egymás teljes vagy részleges elnyomásán alapszik. Ez a családi „boldogság" legelterjedtebb
formája. De az öntudatos embert éppen az különbözteti meg a többitől, hogy ez tudja a
dolgok és jelenségek között fennálló összefüggéseket és el tudja hárítani jóelőre azokat az
életnehezítő körülményeket, amelyeknek rontó hatása néha végzetesen kihat az egész életre.
Miben rejlik az öntudatos ember ama fölénye, amellyel meg tudja oldani a mások által
„sors"-nak nevezett, legyőzhetetlennek tetsző jelenségeket? Ez az egyszerű bölcsesség nagyon
könnyű kulcsra jár.

1
E novelláskötet tervét spanyolországi küldetése, majd o t t bekövetkezett halála miatt Zalka már
nem t u2d t a megvalósítani.
Vera és Tála: Zalka Máté felesége és lánya.
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Ha férjhez is mégy valakihez, őrizd meg az anyagi önállóságodat. Ha az a férfi téged
szeret, akkor igyekezzék téged úgy alátámasztani, hogy ez magasabbra emeljen téged mint
embert. На б téged úgy akarna szeretni, hogy mindenáron a tulajdonává, játékszerévé, a
háziállatjává akarna tenni — inkább csapd arcul, mielőtt a rabságába mennél, minthogy egy
végzetes törvényített 3 középkori disznósagnak legyél az áldozata, amit — házasságnak
neveznek.
Hogy messzebb ne menjünk, emlékezz csak arra a hosszú sor veszekedésre, vödör
könnyekre és hangos átkokra, amellyel szeretett szüleid egymást illették füleid hallatára.
Szép kis élet volt ez ugyebár? Pedig ha édesanyád csak a bábaasszonyi teendőket ismerte
volna — olyan önálló, olyan független lett volna, akár a madár.
Az egzisztenciális függetlenség a házastársak boldogságának igazi és egyetlen kulcsa.
Ezt ajánlom neked ebben a percben, ha éppen van jogom — ajánlani. Legyen ez
a válaszom előbbi leveledre.
Augusztusban megpróbálkozom egy kis összeggel a banknál. Hátha sikerül átutalnom.
Igaz, hogy Fridus nővérem is nagyon számít a segítségemre, dehát azt meg kell értenetek,
hogy így is nehéz a helyzetem az átutalásokat illetőleg.
Újságot nem mondhatok semmi különöset. Családom nyaral, én meg a városban
kergetem az ügyeim folyását.
Kedves szüléidet és testvéreidet csókolom. Az ápolónői dolgot nagyon ajánlom.
Csókollak szeretettel:
Máté
P. S. Sok a hiba az írásban, lassan mégis csak hozzászokom a géphez.

Moszkva, 1934. VIII. 31.
Kedves Laura húgocskám.
Köszönöm hosszú és okos leveledet. Megértettem belőle a helyzetedet. ígérem, hogy
segítségedre leszek mindolyan kérdésedben, amely intellektuális előmeneteled biztosítja.
Hidd el, hogy nemcsak nekem, de valószínűleg másnak is sokkal jobban imponál az
a magabízó, világos hang, ahogy te most az életre nézel, mint az az előbbi nosztalgia. Az
optimizmus az erősek és nagyjövőjűek vallása. Optimistának kell lenni. Nem szabad viszont
túlságba vinni a dolgot. Az emberi mérték nem nagy, de éppen elég arra, hogy emberfelettit
tudjon az ember produkálni.
Leveledből azt veszem ki, hogy te elővetted a jobbik eszedet és kemény határozott
sággal mégy az életmegoldásod elé.
Én nagyon jól tudom azt, hogy ma százszor nehezebb a helyzeted, mint a békeidőkbeli kezdőnek, bár akkor se nagyon lehetett válogatni a különböző jókban. Megpróbálom a
bankban megint egy nagyobb 2—15—20$ folyósítását. Máig nagyon el voltam foglalva az
írók nagy-konferenciájával4, amelyen mellesleg részt vett, amint te is tudod, két magyar író
társ is. Az egyik Illyés Gyula költő, a másik Nagy Lajos prózaíró. Az utóbbi nagyon derék
és nagyon tehetséges író, akinek a könyveiből majd megértheted, milyen nehéz kispolgári
bensővel forradalmi tendenciát táplálni.
Némelyek azt hiszik, hogy a forradalom az a Lázadás-utca és vonat-harc, amikor a
nép elkezd tombolni és megtagadván az engedelmességet, nekimegy az állami hatalomnak.
Nem így áll a helyzet. Ez csak egyik külső és elsődleges formája a forradalmi kirobbanásnak.
Maga a forradalom az többnyire hosszadalmas történelmi processus, amelynek alapértelme
a társadalmi viszonyok radikális, erőszakos és — ami a legfontosabb — egy jobb, tökéletesebb,
életerősebb rendszer érdekében való megváltoztatása.
Pardon, kedves Laurácskám, itt egy kissé eltértem a magántémától, hisz' én neked
megígértem, hogy politikáról nem fogok levelezni veled. Nade, hogy precízek legyünk, az,
amit én írtam, nem politika, hanem filozófiai reskripciója annak, amit közönségesen politiká
nak szeret nevezni az egyszerű felfogás.
Laurácskám! Nincs kedvem tovább gépelni. Kézzel fejezem be ezt a levelet. Én
kedves húgocskám beteg vagyok. Kedélybeteg (féle). Erről eddig
nem is írtam neked. Az
idegeim egy kissé rosszul állanak azután az autókatasztrófa után. 5 De az autóbaleset az csak
3
Helyesen:
4
A Szovjet
6

törvényesített.
írók Szövetségének I. kongresszusával.
Egy teherautó felszaladt a járdára és megsebesítette.
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külső ok. Az igazi, a benső, az más. Az a túlfáradtságtól, a nagy feszültségtől való. Az utóbbi
időben sok kellemetlenségeim voltak.
Magán és társadalmi jellegű kellemetlenségem. Éppen ezért ne haragudj rám, ha néha
furcsákat írok. (Röviden és hidegen.) Na, most én befejezem ezt a levelet. Megyek a bankba
a te és Frida ügyeiben. Ha sikerülne ! Olyan kellemetlen, ha nem sikerül. A fene egye meg.
Milyen átkozottan buta helyzet!
Na sebaj! Majd ez is elmúlik.
Csókollak benneteket nagy és
bánatos szeretettel
Máté
6
Halló ! Ricsiékről nem tudsz semmit?!
4.
1934. XI. 19.
Kedves Laurácskám!
Nem tudom elképzelni, hová lett a levelem, amellyel válaszoltam utolsó, Pestről
írott leveledre? Én jól emlékszem, hogy a levelet személyesen dobtam be a postaszekrénybe.
Elolvasván az írásodat, világosan megéreztem, milyen lehetetlen a munkaszituáció
ott. Megéreztem azt az éles könyöklést, azt a könyörtelen csörtetést — ami ott van. Ez a
csörtetés és könyökharc volt az alapja a kapitalista] termelésnek mindig és dialektice ez
az „alap" az, amely mikor torz és vad jelleget ölt, ki is csúszik a lába alul. Nade ez mind törté
nelmi koncepció és a történelmi koncepció és az emberi élet méretei között olyan a különbség,
mint a hegycsúcs és a kenyérmorzsa között.
Olvasván leveledet, nekem az jutott az eszembe — nem volna-e érdemes, ha már
€gy kis megalkuvás, egy kis benső opportunizmus árán is, segítségért fordulni a te kérdésedben
egy olyan egyénhez, akit én a fogságból ismerek és aki most abban a kis országban „nagy"
ember?
Az illető elég aljasul viselkedett politikailag — annakidején, de velem személyesen
nagyon jóban volt. Megpróbálom és írok neki egy pár sort. Nagyon kérlek, mikor hozzá
mégy, sokat rólam vele ne beszélj. Mondd meg, hogy hol vagyok és mit csinálok — a többiről
te magad se tudsz.
Ez az illető — Dr. Fábián Béla min. tanácsos vagy mi a fene.7 Keresd fel és add át
neki ezt a mellékelt levelet. Nagyon érdekel, segít-e rajtad. Az, hogy б segíteni tud — vitán
felül áll, másképpen hozzá sem fordulnék semmiképpen. Megpróbálok a napokban 5 dollárt
is küldeni.
Csókollak és elismerem a bátorságodat. Kemény lány vagy!
Máté
5.
Moszkva, 1934. XII. 12.
Kedves Laura húgocskám.
Megkaptam leveledet, melyben értesítesz arról, hogy milyen eredménnyel járt dr.
Fábiánnál tett vizited. Amint látom, nem maradtam jeltelenül becses emlékében. Na ez
is jó, ez is szép tőle. Megfigyelésed teljesen helyes és éppen ezért kérlek, dobj félre minden inteilek[tueljeskedő alszemérmet és addig járj a nyakára, míg tényleg nem csinál neked valami
okosat. Arra ne adj semmit ha a doktor úr őnagysága lázároskodik. Mi nagyon jól tudjuk
ám azt, hogy őkelmének nagy és szépen fejlett befolyása van a főváros és vidék sok és külön
böző társadalmi intézeteinél úgy, hogy ha a dr. úr tényleg akarja és meg lesz győződve a
felől, hogy te addig míg nem segít rajtad nyugton nem hagyod . . . Na és azon kívül az a
koncepció amit te már észrevettél nála a levelem átadásakor, okvetlen csinálni fog ügyedben
valami hatásosat — és ez az ami neked kell, ez az ami neked megéri azt is, hogy egy párszor
felnézz hozzá, habár ez se neked, se neki nem hoz semmi különösebb örömöt.
Drága kis Laurácskám, mennyit kell szenvedni ebben a vad és berendezetlen életben
csak azért, hogy elementare egzisztálni tudjon az ember. Milyen körömvéres harc folyik
a száraz kenyérért. Hol van ettől az élet magasabb filozófiaibb értelme? Hát a föld és a
világ ura-e az ember? Nem. Ott egyelőre csak egymás kapzsiságának a rabja.
* Ricsi: Heidrich Richárd, Zalka hadifogolytársa volt, később hazatért Nagyváradra, s itt fakereskedő lett.
' Dr. Fábián Béla ügyvéd, Zalka Máté hadifogolytársa volt. A levél megírása idején nemzetgyűlési
képviselő, s szerepet játszott a főváros törvényhatósági bizottságában is. A további levelekben Zalka több
Ízben visszatér személyéhez.
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A mi éránk harcainak alaptémája e rabságból való felszabadulás kérdése. Azt, hogy
te elszédültél és elestél, ennek a harcnak egy kis ütközetében való sebesülésednek tekintheted.
Laurácskám, én tudom, hogy e harcban én keveset segítek neked, de te azt tudod,
hogy ez főleg rajtam kívül álló okokból van. Megpróbálok a napokban megint küldeni
neked valamicskét, ez most neked nagyon, nagyon kell a tél beálltával.
Vera, Tála, Béla8 és én ezerszer ölelünk téged és kitartást, morális és fizikai erőt kívá
nunk kemény harcodhoz.
Szerető bátyád
Máté
•6.
Moszkva, 1935. II. 3-án
Kedves Laura húgom.
Ne haragudj, hogy úgy megvárakoztattalak ezúttal, de nem én vagyok az oka, hanem
az, hogy megint úton voltam, amit nálunk „kommandirovkanak" neveznek. Nehéz szívvel
olvastam az itthon talált leveleidet. Ebből látom, milyen bátor, milyen kemény akaratú
ember vagy te. Gratulállak. Az olyan jellem, mint a tied, az sose vész el se vízen, se
szárazon. De éppen azért kell téged jobban támogatni, mint bárkii mást.
Holnap futok a bankba és ígérem neked, hogy veszekedni fogok az elvtársakkal, mint
az utolsó kofa és kiverekszem náluk egy jelentősebb küldemény engedélyezését. (10, 15 —
lehet, hogy 20 dollárt).
Addig is fogadd testvéri csókomat — ezt a levelet ne tekintsük válasznak az előbbi
leveleidre —
Szeretettel csókolunk:
Máté, Vera és Natasa
Máté
Persze 10, 15, 20 dollár nevetséges összeg — nemhogy jelentős, ahogy én írom —
dehát a körülmények olyanok, hogy többre még csak reményem sincsen. A bankpolitika
a valutát rettentő, hogy szorítja.
Csókollak mégegyszer és mikor elérem a célomat, írok egy hosszú levelet.
Máté
7.
Moszkva, 1935. febr[uár] 8.
Kedves Laurácskám!
Tényleg nagyon régen írtam neked utoljára. De hogy a levél részét az elején el
intézzem — értesítelek — egy könyvet se kaptam meg az elküldött három elnevezésből.
Ugyanis — légy szíves, írd meg Szabó Dezső és Dékány András könyvének a címét is.
Zilahy könyve: A két fogoly. Ezt megírtad. Meg akarom itt, a moszkvai postán reklamálni
a dolgot, de a könyvek pontos címe nélkül nem megy a dolog.
Januárban nem küldtem neked segítséget. Ugyanis, kedves Laurácskám, az újév
kezdetével mindig banknehézségek vannak. Remélem, a napokban megengedik és akkor
én egyszerre kéthónapos összegben lódítok feléd 10—12 dollárt.
Most pedig a hallgatás okát: Én minden nap vártam tőled levelet, éppen úgy, mint
ahogy te tőlem vártál. — Ez az oka.
Ügy látom, a helyzeted még mindig nehéz. Pangódás — tengődés. Fájó szívvel olva
som a leveledet. Innen nézve, el se tudja már az ember képzelni, hogy is lehetnek még
ilyen viszonyok a világon. Kedves anyádnak írj egy pár sort nevemben. Csókold meg öleld
meg szegény jó nővérkémet.
Laurácskám. Ez évben lesz 20 éve annak, hogy én a Dnyeper errülső oldalára kerültem.
Hát szép kis idő, mi?
Az idők, amelyeket átéltünk és átélünk egyarányban nagyszerűek és nehezek. Ezt neve
zik aktív történelmi éveknek. Thü, mikor az iskolába jártam, de vágytam utánuk. Nade pa
naszra nincs okom. Bőven kijutott belőle.
A napokban — a Pesti Naplóban — valaki írt rólam, hogy én megtaláltam a magyarok
egyelődnépességét, a Dzsungárokat. Ez igaz'is. De ez nem 1919-ben, hanem 1929-ben történt.
Nade ez már mindegy — a Dzsungárok tényleg léteznek és sok-sok magyarosan hangzó
• Béla: Zalka Máté unokaöccse, 1928-ban ment a Szovjetunióba Mezőkaszonyból; pilóta lett, s később
ő is részt vett a spanyolországi harcokban. 1940-ben egy ejtőernyős ugrás közben halt meg a Szovjetunióban.
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szó van a beszédjükben. Többek között a hálaszav[uk] az „tileg bondogzuk"9 ez pl. a mi
boldogságunkra hasonlító szó. Éppen azért kívánok már egyszer neked is szerencsét és bol
dogságot.
Én. Vera. Tála. Béla. Csókolunk. M.
8.
Moszkva, 1935. III. 14.
Kedves Laura húgocskám.
Már a kezemben van a küldeményre szóló engedély. Ezúttal egy kicsit enyhébbek
voltak, mint rendesen. Arany-rubelnyi-20 — azaz húsz-rub[el]nyi összegre adtak engedélyt.
Hogy pengőben mennyi lesz ez, azt nem tudom. Mindenesetre kétszer annyival több, mint
rendesen szokott, és ez is jó egyelőre.
Ami a Te morális kérdésedet illeti — bízom az ösztönödben. Hisz' nem vagy már
gyerek.
Fő dolog az, hogy semmi körülmények között ne váljál társad, háziállatjává. Persze
ezt nem szabad szerződésekkel és deklarációkkal kikötni. Erre úgy kell rávezetni az emberedet,
hogy még csak észre se vegye. De ha arra kerül a sor, hát a számadás világos legyen. A dolog
kulcsa tisztán ökonómiai. U. i. neked ki kell harcolnod az anyagi önállóságodat. A munkát
nem szabad háziasszonyi teendőkre váltani, bármilyen nehéz legyen is ez a kérdés. Ha Te
önálló vagy, ez nemcsak imponál, de hat is. Éspedig olyan szituációk között hat, miko.r is az
egymás között való viszonyt kardinálisán beszélik meg a házastársak. (Ez elő szokott fordulni.)
Na látod, milyen tűrhetetlen egy alak vagyok. Ahelyett, hogy gratulálnék, hát pré
dikációkkal foglalkozom.
Na sebaj, ez sem árt néha.
Egyszóval gratulálok és nem féltelek téged a legveszedelmesebb állattól, még a férfi
nek nevezett dúvadtól sem.
Ellenben sajnálom lúgmarta kezeidet és szeretem azt a mind konkrétebben gondolkozó
proli-bensődet.
Tála, Vera, Béla csókolnak.
Maradok szerető 10
bátyád:
Máté
9.
Lipici, 1935. VII. 23.
Hát nem szoktál-e még hozzá kedves Laurácskám, hogy nyáron
én igen rossz levélíró
11
vagyok. Most is gyakorlaton vagyok és szeptember 15-ig itt leszek. Képzeld, együtt vagyunk
Bélával. Egy csapatnál. Gratulálok a vizsgád sikeréhez. Ember vagy a talpadon.
A napokban úgy gondolom elmegy számodra (Nyházára) a kövfetkező] átutalás.
Petőfit megkaptam. Rossz példányt vettél. Az olcsókönyvárusoknál kellett volna venni
egy régi — de legalább jó példányt. Ez egy roppant slendrián kiadás. Tele hibával és ferdí
tésekkel. Azért mégis csak köszönöm neked.
Te valami régi kérdésekre akarsz választ? No csak írd meg azokat a kérdéseket. Tedd
fel őket — hamarosan. Válaszolni fogok rájuk részletesen.
Vera és Tála csókoltatnak. Béla a legtestvéribb üdvözletet küldi. Add át üdvözletün
ket Mamádnak és apádnak — húgodnak.
Maradok szerető bátyád
Máté
10.
M[oszkva] 1935. VIII. 17.
Kedves Laurácskám!
Igazad van, hogy az utóbbi időben keveset írok és azt is amúgy sebtiben. Förtelmesen
el vagyok foglalva. De az elfoglaltság az nem játszik fontos szerepet a levélírásnál. Ezt hazud
ják csak mások és másnak — nem pedig Neked és pedig én •— aki nagyon jól tudom, hogy
a levélírásnál nem az elfoglaltság játszik szerepet. Főkérdés itt az, hogy vap-e miről írni és
van-e hozzá hangulata az embernek. (Igaz, hogy az elfáradt embernek nagyon zavaros a
"Zalka — mai tudásunk szerint—itt alaptalanul rokonítja a dzsungárokat a magyarokkal. A húszas
években több hasonló kísérlet is volt, mely néhány szó pusztán véletlen összecsengése alapján rokonságot
feltételezett.
10
Az e levél után következő, Moszkvában, 1935. április 28-án és május 10-én kelt levelek közlését,
mivel azok
kizárólag az anyagi segítés ügyével foglalkoznak, elhagytuk.
11
Unokahúga emlékezete szerint Zalka rendszeres időközökben bevonult katonai továbbképző gya
korlatra, így 1935 nyarán is.

525

hangulata.) Mármost aztán persze — mert meg kell neked magyaráznom, hogy miért nem
volt hangulatom vagy pedig tényleg olyan kevés dolog történt körülöttem és bennem olyan
kevés emóciót váltott ki az élet, hogy nem volt mivel osztozkodnom neked írandó levelem
ben. Nem!
Sokminden történt, sokat átéreztem, átgondoltam és átcs. — azaz keresztül — csele
kedtem, de ezek olyan igazán bennső és specifikus kérdések, amiről nem akaródzott írni senki
nek — annál is inkább, mert nagyobbrészt kellemetlenségek voltak és az ilyesmiről jobb,
ha hallgat az ember.
Apropos: éppen tegnap küldtem el neked 6 dollár 98 centet. Ezt valószínűleg a napok
ban megkapod.
Szeptemberben szintén megy. — Légy e felől teljesen biztos.
Nos, többet erről nem írok — mert te nem szereted a pénzügyeket, mint a legtöbb
milliomos — inkognitóban.
Visszatérek a levélírás és a lakonikusság kérdéséhez. Szóval kedves Laurácskám,
ez volt az oka a felette telegrammos stílusnak és nem más.
Te arra kérsz, hogy írjak neked magamról és családomról.
Magamról csak azt írhatom, hogy én még ma is igen fiatalnak és erőteljességében lévő
embernek érzem magam és sokszor még magam is csodálkozásba jövök a felett, hogy én
úgy teszek, úgy nézek az életre, mintha éppen tegnap léptem volna bele.
Nekem olyan érzésem van, hogy el tudnék élni akár 120 évig és nem unnám meg. Ez
egyrészt jó, másrészt nagyon fárasztó dolog, mert ideje már, hogy az ember befejezze a „be
rendezkedést", — ideje már le is ülni arra a székre, amelyet eddig faragtam, megpihenni,
meg összegezni — s aztán frissült erővel tovább menni azon az úton, amely a napfényes távol
ságba hív, amely új és új perspektívát ígér.
Az utóbbi időben gyakran gondolok arra, hogy voltaképpen mi is az élet célja. Furcsa:
az ember akaratán kívül születik, akaratán felül hal meg. — Az é l e t ? . . . Mi az élet? Mind
annak az összege, amelyen keresztül megy — és ami keresztül megy az emberen — és abból,
amit maga után hagy halála (azaz távozása) után. Mindenki maga után hagy egy oszladó,
és értelmét, harmóniáját veszítette kihűlt organizmust, amely kémiailag és fizikailag szét
esik, (a hulla) De az, aki olyan maradandót hagy maga után, amely évtizedekig, évszáza
dokig, évezredekig használatában marad annak, aki itt maradt idefent a felületen, az hal
hatatlan.
Az, aki a halhatatlanság akarata nélkül csinálja végig ezt a „szülőklinika és a krematórium közötti teret és időt" — az kevésben szárnyalta át a baromfi-féléket.
Minden, amit ezek a „halhatatlanok" csináltak, vagy csinálnak — összegzi a kul
túrát, civilizációt, technikát, történelmet, tudományt és — az élet amaz oldalát, amely meg
könnyíti, széppé, kényelmessé, okossá, könnyűvé, kellemessé, értelmessé, boldoggá tudja
varázsolni azt a rövid tartamot, amelyet mi életnek (nagy É-vel) nevezünk.
Na látod, hogy elcsevegtünk.
Üdvözlöm kedves barátodat, remélem már kigyógyult. Csókollak. Küldj valami
olcsó, régi Jókai, Mikszáth, vagy más magyar klasszikus könyvet (egyet),
csókollak
Máté
Vera, Tála, Béla üdvözölnek.
Halló ! Ne vegyél új könyvet, drágát. Mennél antikosabb, annál jobb, csak jó régi
magyar klasszikus legyen — költő vagy próza — mindegy.
11.
Moszkva, 1935. IX. 17.
Kedves Laurácskám!
Tegnap küldtem el számodra kéthónapi járadékot. Augusztusban nem tudtam kül
deni elfoglaltságom és otthon nem levésem mián. Fogadd testvéri szeretettel.
Megkaptam a küldeményedet. A Mikszáth-könyvet. „Nemzetes uraimék". Jó könyv.
Ezt kaptam csak. — Egyet küldtél? írd meg. Laurácskám, ilyen természetű könyveket
küldjél. Ha teheted, Móricz „Sárarany"-át (öregben — azaz használtan) szerezd meg.
Ha olcsó és új könyvre bukkansz, úgy légy jó, küldj olyat is néha.
Na most egy organizációs kérdés. Kedves Laurikám. Azzal, hogy te helytelen orthográfiával írod a címemet — alaposan megnehezíted leveleid és küldeményeid hozzámjutását.
Mégegyszer elmagyarázom neked a moszkvai postai szokásokat.
Először is úgy írd: МОСКВА 19.
A tizenkilencet el ne felejtsd, mert ez fontos.
Na most az utca. Az utcánk neve Ulica Dimitrija Furmanova—ami így néz ki oroszban:
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ul. Dm. Furmanova.
írva: ул. D. Фурманова
nyomva: ул. Д. ФУРМАНОВА
a többit tudod.
A Kb. annyit jelent, hogy kvartir, azaz lakás.
Ne téveszd össze a betűket. Ne siess, mert így 3—4 nappal később kapok meg mindent.
Én tudom, hogy az orosz betűk magyarul való olvasása nagy derültséget vált ki a
magyar olvasóban. Mikor fogságba estünk, nagyon sokat nevettünk ezen. Nade annak
már kedves Laurácskám, éppen 20 éve — és ez bizony nem is olyan nevetséges ilyen
messzi
ről. Légy szíves, írj egy jó, szép, kimerítő levelet magadról — Matolcsról, Pauláról,12 a bará
todról, a hazaiakról (Nyíregyháziakról). Szóval ami engem szenvedélyesen érdekelni tud.
Hogy állsz az állás dolgában? Nem tennéd-e meg, hogy mégegyszer (most már kép
zetten) felmennél dr. Fábiánhoz, aki mint én tudom,,megint régimében van. 13
Találkozol-e Kassákékkai? 14 Egyáltalán, hogy smakkol neked híres szép városunk Bépest?
Pesten nekem van egy ismerős családom, azok svédqk. Ha esetleg nem leszel ellene majd
megadom a címüket és felkeresheted őket. Ezúttal én 13 dollár 87 centet küldtem neked.
Ezt információ végett közlöm, nehogy a Bank elokoskodja felét.
Nos kedves Laurácskám be is fejezem ezt a levelet. Béla öcsénk itt alszik a díványon
és nem költöm fel, mert egész éjszaka repült a gazember. Repülget repülget, ugrálgat (ejtő
ernyővel) és még engem is rábeszélt, leugrottam is háromszor, 600, 850 és 1270 méterről.
Vera majd elájult mikor megtudta.
Nade ez még semmi — fentről lefele ugrani az könnyű, de most mi majd feltaláljuk,
hogy kell lentről felfelé 1200-at ugrani. Ez lesz aztán a világszenzáció. Nade mi már ilyenek
vagyunk.
Vera, Tála, Béla és én csókolunk számtalanszor. Barátodat üdvözlöm
Máté
12.
1935. 1/X.
Kedves Laurácskám !
Azonnal válaszolok hosszú, szép és okos, de szomorú és reálisan rémes leveledre. Elő
ször is al4 akarom húzni azt, hogy aggódásod alkalmasint nem minden alap nélküli.
Szeptember 16-án elküldtem számodra 13 dollárt és 87 centet. Ezt te nem kaptad
meg 25-ig — ez nagyon gyanús !
Légy szíves, nézz utána. Az is lehet, hogy Miki15 egy fals felhatalmazással kihalászta
ezt az összeget a bankból. Ilyen és hasonló esetről már hallottam.
Nade az is lehet, hogy én ájtatlanul gyanúsítom ázt a fiút és akkor előre — bocsánat.
Barátod tetszik nekem. Jóképű szőke gyereknek látszik. Nyílt arca van. Proli.
A Mikszáth-könyvet megkaptam — és küldj ilyen olcsó öreg könyveket — és puhafedelűeket. Nem a fedél a fontos, hanem ami benne van.
B. A. kérésének nem tettem eleget. Én az igazat megvallva nem járok be a magyar
emigrációba. Nagyon kevés közösséget érzek velük. De ha kell, akkor
directe bemék oda,
hogy pontosan megtudjam a dolgot: itt van-e az az író és mi van vele.16
Azt, amit a munkaviszonyokról írsz, az határos a borzasztóval. De az, hogy veled
éppen kenetteljes hittársaid bánnak úgy ki, még érdekesebb és tanulságosabb.
Laurácskám ! Kérlek — ülj le — ha lesz erre egy pár órád és írd le egy novella
formájában azokat a szaladgálásokat és megaláztatásokat, amelyen te átmégy és mentél.
írd így: A lány az elején legyen még naiv, a neveltségei frazeológiájának hatása
alatt. Hadd higyjen a társadalomban, az erényben, vallásban, a polgári humanizmusban.
Találkozik egy fiúval (a barátod), aki neki „cinikus" igazságokat mond. A lány el
fordul tőle. Neki van egy magasabb pártfogója, egy befolyásos embere (F-n dr.,17 aki majd
elintézi, hogy az ő (személyes) igazsága győzni fog.
" Paula: Zalka Máté nővére.
n
" Fábián dr. Zalka kérésére szerzett unokahúgának ápolónői állást. F. Laura ekkor tette le az ápolóői vizsgát, erre utalnak Zalka „most már képzetten" szavai. Lásd még a 7. sz. jegyzetet.
" F. Laura több ízben is felkereste Kassákot, egyszer Zalka „A hadjárat vége" című, Moszkvában
kiadott elbeszéléskötetét adta át Kassáknak, amelyet illegálisan hozott át Csehszlovákiából. Visszaemléke
zése szerint Zalka a húszas évek végén egyik (később megsemmisült) levelében így írt Kassákról: „Kassák
érdekes figurája a magyar irodalomnak, de az irányzata zavaros".
"Miki:
Zalka Máté unokaöccse.
l
* F. Laura szerint Zalka itt konspirációs okból fogalmaz így. A Zalkához intézett kérdés B. A. —
Ballá Aladár — ügyében történt, aki az illegális kommunista párt tagja volt és Gödön egy illegális összejöve
telen lebukott. Zalkát unokahugán keresztül felkérték, érdeklődjék utána Moszkvában, Ballá egykori isme
rőseinél, ő azonban ezt elhárította magától.
" Fábián Béla dr.
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Leírni az iskolát. Hogy néz ki az ,,iskola" — a szegények számára. A sok reményt
és bizalmat — amelybe beletemet minden megaláztatást. És végre diplomás. És végre joga
van a munkára. És akkor azt, ami veled történt, ingyen dolgoztatják.
Laura. Ha te ebbe beleöntöd minden könnyedet, minden mérgét a maliciádnak —
Ha neked sikerül dühös igazán megábrázolni ebben az elbeszélésben a mai ottani társadalom
teljes tehetetlenségét és bankrottságát — ebből fényes dolog jöhet ki.
Próbáld meg. Hiszen az életnek, akármilyen vadul rossz is — megvan az értelme, ha
jól és művészi igazsággal megábrázolhatja az ember.
Te itt leírhatod a család szétesését, a társadalom önző, tehetetlen bukottságát, a
nemzeti, faji és osztály-kérdést. Megábrázolhatsz egy egész galéria (sereg) alakot — orvosokat,
tanárokat, betegeket, őrülteket — és szabadon járó gazembereket stb.
Próbáld meg, drága Laurácskám. A leveledből érzem, hogy te ezt a témát jól fel
kaphatod — csak az a fontos, lesz-e annyi erőd hozzá, hogy megírd.18
Haragudnod kell, nagyon haragudnod — és akkor megírod.
Tála, Vera, Béla — csókolnak.
Üdvözlöm barátodat.
*
Maradok szerető bátyád
Máté
13.
Moszkva, 1935. XI. 14.
Kedves Laurácskám.
Én egy aljas dög vagyok, akit nem érdemes nemcsak, hogy szeretni, de még csak
gondolatban tartani se.
A leveled itt hever már jó három hete és nem bírtam még rá válaszolni. És ne hidd
azt, ha azt írom, hogy nem volt rá időm, mert időm az tényleg nem volt, hanem ha az ember
nek nincsen ideje, hát szakít rá valaki másnak az idejéből... marha azt fontosnak tartja,
így van az kedves egy húgocskám. Le kell, hogy leplezzem azt a lusta magamat,
aki nem írt választ a te kedves leveledre. És irgalmatlanul le is leplezem a pimasz frátert,
hogy máskor ne álljon közénk.
Most pedig egy pár egyszerű szót.
Tegnapelőtt elküldtem számodra 10 rubelt, azaz 8 dollárt és 66 centet. Viseld, azaz
fogadd egészséggel. Ha tudsz minden, abszolút minden áldozat nélkül egy öreg könyvet kül
deni — akár régi, akár új íróktól — használt és olcsó példányt, engem, pl. felette érdekelnek
a hadifogságot megírt könyvek Zilahy Lajos: Két fogoly, pl. — csak attól félek, hogy azok
drágák, — úgy küldjél valamit ezúttal is. A Weisz Miklós-féle emberről nem tudok neked
semmit se írni.
_
Pengőket se lehet küldeni csak dollárban. Ez а Ьгткок konvenciója. Az, amit az
életkörülményeidről, a késhegyre menő életharcról írsz, az megrendítő és felháborító. Az a
csodálatos, hogy tarthatja magát ez . . . egyáltalán kedves kis húgom. Komolyan kérlek,
ne neheztelj rám a hallgatásomért.
Vera, Tála, Béla csókoltatnak:
maradok szerető bátyád
Máté
14.
Moszkva, 1935. XII. 15.
Kedves Laurácskám !
Most jöttem csak haza.
A napokban elküldte a Bank — deponált havi összegemet — de ezúttal, az apjuk
istenit, keveset küldtek.
Nálunk az élet keményen föllendült. A nagy építkezési nehézségek után — amikor
a szegény ember épít — a szájától is megvonja néha — mi pedig szegényesen — de önállóan
éltünk, mert nem akartuk eladni függetlenségünket senkinek — most aztán a befektetett
tőke kezdi hozni a %-ot. De hogy?!
Máról holnapra felismerhetetlen lesz a város. Az emberek vadul öltözködnek — mulat
nak, élvezik az átszenvedett elmúlt nehéz évek gyümölcsét. És ebben az örömben van több
nyugalom és a jogosság nyugodt tempója, büszkesége. Egyáltalán'' nagy eredményeink vannak,
de még nagyobb eredmények előtt állunk.
Az árak szaladnak lefelé, a munkabér marad a régi, sőt sokban emelkedik is. Te hal
lottál Sztachánovról?
11
F. Laura ekkor már régebben kísérletezett novellaírással, Zalka ezért biztatta. Egyik novellájával
Kassákot is felkereste, így ismerkedett meg Kassák körével, lásd még a 14. sz. jegyzetet.
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Ez egy derék bányász (doni), aki egyszerű munkaracionalizálással olyan rekordot
csinált, amelyet se Amerika, se Európa nem ismer.
Sztáchánov ma az ország első hőse. Munkahős.
Ez igen ! Ez döfi. Micsoda legények, micsoda lányok, öregek, fiatalok úgy dolgoznak,
mint ahogy azelőtt csak háborúzni tudtak az emberek. Igazi hősi rohamok.
Éppen azért ne csodálkozz rajta, ha január után egyszerűen le fogják venni a valuta
tilalmat nálunk és én küldhetek neked teljesen szabadon mindig, amikor csak tehetem.
Ez még nem biztos, de valószínűleg így lesz — mert arany nálunk van dögivei —
mi bányásszuk az aranyat és nem spekulálunk vele.
Kedves Laurácskám. Elolvastam keserű leveledet és egy kicsit szomorú lettem tőle.
Hogyne, mikor olyan óriási különbség van a te ottani vergődésed és a mi itteni életünk között.
Nade csak egyet mondok rá. Az ember sohase tudja pontosan megállapítani — mi a hasz
nosabb •— kitérni a nehézségek elől vagy pedig átélni és levonni a konzekvenciát.
Én átéltem a háborút. 18 sebet szenvedtem el azért, hogy védelmeztem azt, ami
most nálatok van. És a 18 seb, a 2 éves fogság, a 23 hónapos fronti szenvedés — ha ezek
nem lettek volna — ma is valószínű én is egyszerű foglya lennék az egész ottani rendszernek.
Éppen ezek a szenvedések voltak az én tanító mestereim.
Tudom, neked már eleged van belőle, ugye — was zu machen?
Ez nem sors! Ez állapot és az állapotok törvénye: a változás.
Nos Laurácskám. Ezúttal nem voltam szűkszavú — csak attól félek, hogy esetleg
valami feleslegeset ne írjak. Látom én jól az ottani helyzetet. Sok minden, amit százezrek
meg se tudnak érteni — számunkra 2 x 2 .
Hiszen éppen ez a mi jövőnk alapja, a dolgok világos látása és tudása.
Béla, Vera, Tála üdvözölnek, én csókollak számtalanszor
Máté
A könyvet még nem kaptam meg. Fenti
15.
Moszkva 1936. III. 2.
Kedves Laurácskám!
Levlapod már régen itt fekszik — válaszolatlanul. Azóta a könyveket megkaptam.
Nagyon szépen köszönöm. Egy kis zűrzavar támadt a körül a könyvek körül — ugyanis
nem hozzám kézbesítették, hanem a szomszédomnak, a k i . . . míg ki nem olvasta őket bé
családjával együtt (magyarok) — nem szólt nekem a ganéj! Nade ki is kapott érte.
A Dékány könyv — rossz. Szabó Dezső—stylusos — üres. Zilahyt még nem olvastam.19
Azt mondják, hogy ez ügyes.
Mit írjak neked magamról, családomról. Jól vagyunk mindnyájan. Béla öcsénk
már rég Moszkvában él. Még mindig nőtlen — és szerintem az ő foglalkozása olyan, amely
nem nagyon predesztinál a családalapításra.
Én most egy nagyobb dolgon „ülök" (költöm). Ez az én 1916-os olaszfronti élményeim
nek a feldolgozása. Ennek az az értelme, hogy mai szemmel nézve az imperialista háborút,
felfedjük annak igazi mozga[tó erőit] és levonjuk belőle egy leendő, közeli új imperialista
háború formáit, tartalmát és indító okait.
A könyv címe: „Doberdo keresztmetszete" — lesz.
Kedves Lórikám. Remélem azóta megkaptad a dollárokat vagy pengőket. Március
ban és áprilisban szintén várható.
írjál. Vera, Tála, Béla és én csókolunk szeretettel. Barátodnak add át üdvözletemet
és mégegyszer csókollak.
Máté
16.
.Moszkva 1936. IV. 4.
Kedves Laurácskám.
Jó ideje, hogy nem írtam neked, de közben én elküldtem számodra a márciusi dollá
rokat. Megkaptad-e őket? Arra a címre küldtem, amelyet te utolsó leveledben megjelöltél.
Nálunk lassan, vissza-vissza térve múlik a tél. Nálatok azóta valószínűleg már nyária
san jár a nép. Nehéz idők járrtaK. Mindenképpen belénk akarnak kötni keleti szomszédaink,
a japánok. Nincs olyan nap, hogy kellemetlenség ne volna velük. Az[t], hogy azóta lángba
" Dékány András „Gyár", Szabó Dezső „Az elsodort falu" és Zilahy Lajos „Két fogoly" с művét
küldte el ekkor F. Laura Zalkának.
8 Irodalomtörténeti Közlemények
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nem borult a világ, igazán csak annak köszönhetjük, hogy a mi államfőink nagyon jol tudják,,
mit jelent a háború és sokkal jobban szeretik azokat a népeket, akik rájükbízták sorsuk inté
zését, minthogy akármilyen okból is, de ők legyenek egy új világkatasztrófa kezdeményezői.
Soha, ezt nem mi fogjuk kezdeni! De az egész biztos, hogy mi fogjuk befejezni.
Bocsáss meg, hogy ilyen általános dolgokkal foglalkozom e levelemben, de úgy tele
van a világ japán és német puskaporral, "hogy az ember akaratlanul beleheli oda is, ahol leg
személyesebb dolgokról van és lehet csak szó.
Magamról és családomról csak a legjobbakat írhatom. Az élet nálunk rövid egy éven
belül nagyot ugrott előre. Minden nagyszerűen és tervszerűen folyik . . . csak az a gaz háború
füstölgeti robbantó csáváját a még távolról sem békés levegőben.
Kedves Laurácskám. Ez év június 18-án telik be annak 20 esztendeje, hogy én fog
ságba estem. (Igaz, hogy 1918 elején én már nem voltam fogoly.) Azóta sok-sok idő eltelt.
Húsz év, kedves Laurácskám, nagy idő egy emberöltőben. Eltelt húsz év. És milyen húsz
esztendő? Ohohó . . . egy kissé szomorúvá tesz ez az összegezés. Nade még ami elől van,
az nem kevesebb. Reméljük, hogy így is lesz. Nagyszerű idők. Nagyszerű, komor témák.
Én a háborúk és a szocialista-forradalmak témájának szenteltem a tollamat. Mi az imperia
lista háborúk és a szoc. forradalmak korszakát éljük.
Csak azok az írások maradandók, amelyek a korszakukat fejezik ki. Komor, szép
korszak, nehéz és veszedelmes nagy korszak a mienk. Az, aki nem érti meg, avagy nem akarja
megérteni korszaka vezető eszméit, az vagy morale, de gyakran fizikailag is kárhozatra van
ítélve.
у
Na ezúttal sokat filozofálok és valószínűleg meg is haragszol rám. Egy pár szót a
könyvekről. Mind a három könyvet megkaptam. Szabó Dezső majdnem olvashatatlan. (Túl
ságosan fellengző a stílusa.) A gyár: unalmas és fals. Zilahi nagyon érdekesen ír. Nagyon
tehetséges romanista. Kár, hogy olyan felületes és jellemnélküli konjunktúra lovag. A szem
lék fényesek. Küldjél megint valamit az újak közül.
Vera, Tála, Béla csókolnak.
Forrón a szívemhez ölelve maradok szerető bátyád
Máté
P. S. írj a családról. Pauláról, Fridáról, a tieidről.
M.
17.
Moszkva. 1936. IV. 22.
Kedves Laurácskám.
Először is köszönet, köszönet és köszönet... A Világirodalmi Szemlékért: óriási
rokonszenvet váltottak ki bennem okos és ügyes cikkeik. Oh ha te tehetned és az összes régi
és újabb számokat elküldenéd? Nem tesz ez anyagilag tönkre? Ha teheted csináld meg, na
persze, ha nem kerül sokba.
Ma kaptam meg a Móricz és Mikszáth könyveket.20 Köszönet értük. Ma küldtem el
számodra az áprilisi dollárokat. Úgy hiszem hét dollárt engedélyeztek ezúttal. Legutolsó
leveleink keresztezték egymást. Nade sebaj. Kérlek írj egy pár tisztán családi hírt. Pauláról,
Fridáról, aki egész bizonyos, hogy nagyon neheztel rám és háládatlan kölyöknek tart. Pedig
nincs igaza. Ha tehetném bizisten elküldeném neki keresetem felét is. Pedig az az ottani
viszonyok mellett fejedelmi összeg lenne. Nade én korlátozva vagyok ebbeni nemes akaratom
ban. Nekem csak egy valakit szabad támogatnom és én kedves Laurácskám apám halála
után téged éreztelek még hozzám legközelebb állónak. Tudom, tudom, hogy ezt soha senki
nek a nővéreim és a többi rokonaim közül nem lehet semmiféle logikával megmagyarázni.
Ügy se értik meg. Éppen azért írj róluk, hogy élnek, mint élnek, mert ők nekem már évek
óta nem írnak s persze az ő írásukra nem is számítok. írj Lajosról is. A szüléidről persze.
Kedves Laurácskám, fut az idő, mint a fakó csikó. íme ez év jún. 18.-án telik be
húsz éve hogy elkerültem otthonról. Én a háborúba mentem meghalni vagy győzni. Huszon
egy éves gyerekember voltam én akkor, mentem őszintén, egyenesen és azzal a szent naiv
sággal, amit az iskolákban loptak belénk. Nade hisz így ment az egész had. Ez volt a tömeg
tragédiája. Nos és a háború utatlan útjain én rátaláltam arra az ösvényre, amely ma az
emberiség egyetlen és legigazibb útja lett. Biztos kiút abból az ellentmondásokkal tele
helyzetből, amely ma húsz év múltán megint háborúba akarja vinni a véres korszak után
felnőtt generációt. Húsz év múlt el, milyen nagyszerű, milyen megrendítő húsz év. *
Tála, Béla, Verácska, na és én persze sokszor is szeretettel csókolunk, szerető bátyád
Máté
20
Móricz „Sárarany" с regényét küldte el unokahúga Zalkának, a Mikszáth-mü címére már nem
emlékszik.
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Р. S. На utadba esik, menj be a Világirodalmi Szemléhez, és beszélj velük, megkapták-e
a levelemet? A szerkesztőségnek küldtem. Lehetséges, hogy ez rossz dolog, így írni, de lehet,
hogy megkapták és akkor, ha akarják lehetek a levelezőjük innen Moszkvából.21
18.
Moszkva, 936. VI. 12.
Kedves Laurácskám!
Megkaptam hosszú és tartalmas leveledet — amelyben megrázó egyszerűséggel le
festetted azt az indirekt rabságot, mely most kézzelfogható formát öltött erre a hathetes
időre.
Micsoda embertelenné vált „humanizmus". Milyen eltorzult képe az irgalmasságnak,
jóságnak, emberiességnek. Minden-minden ekonomiai és morális tehetetlenség — kapkodás
— ádáz könyökviadal, görcsös szorongatása a letépett „darabkának". — Ez a rendszer anar
chiája, az anarchia rendszere, ez a kiélettség, a felfordulás előtti rémület összeszorítottsága,
egybekapcsolódása.
Mi, akik a saját új életünket építjük, néha el-elfáradunk — szintén. De ez a fáradtság,
más. Ebben a fáradtságban van eredmény, ebben a fáradtságban benne van a pihentetés
nagy joga. Elképzelem, milyen tompa ez a fáradtság, amelyről te írsz. Milyen szédületesen,
állatian nagy az a megaláztatás, ami a dolgozót, a termelőt éri. Mind a jogfosztottság —
ai klikk-kényszer diktátorságából van.
Mondd, kedves Laurácskám, mit írjak annak a „hölgynek"? 22
Hiszen ez egy szerencsétlen regime-kukac. Nem őtőle függ az, ami történik, hanem
a régimétől, amelyben ő egy vastag, zsíros—kukac.
Tudom, hogy őtőle függ sok más. Az emberiesség lehetősége, a bánásmód, a figyelem
egy legcsekélyebbje és főleg azon jog látszatának nem tiprása, amely minden munka első
joga: a megfizetettség. Ha akarod, bár megremegek az undortól, ha erre 23gondolok — én
írok neki, mint ahogy (nem kevesebb undorral) a doktor F.-nek is írtam.
Ha úgy hiszed, hogy ettől megkönnyebbül a sorod, azaz sokkal inkább figyelembe
vesznek, azaz a megérdemelt munka ellenértékét jobban meg fogják ezáltal adni, — írok —
sőt szívesen is írok, mert célja, igazságcélja lesz a levelemnek.
Légy szíves — csak válaszolj gyorsan fiam, mert rövidesen elutazom. Két hónapra
és onnan nehezebb lesz a levelezés.
A küldött folyóiratokért nagy köszönet. A Világirodalmi Szemle nem olyan rossz,
mint ahogy te gondolod, de a „Gondolat" is érdekes. Egyáltalán nagy köszönet értük.
Tegnap küldtem el számodra a májusi és a júniusi dollárokat. A Bankba leadtam
10 dollárnyi összeget, nem tudom, mennyit vesznek le belőle. Viseld jó egészséggel. Vegyél
asztalt, széket, bérelj szobát, rendezd be magad. Te azt képzeled, hogy egy ilyen berendezkedési álmot nem érdekes elolvasni a leveledből? Te azt hiszed, hogy ez nekem unalmas?
Nem! Minden, aminek igazi életszaga van, az érdekes — véresen érdekes.
Az unalom a hazugságoknál, a kigondolt szavaknál, a szókigondolás — fellengzőségekné'l kezdődik.
Az, hogy te álmodol egy kis tiszta, egyszerű szobáról, ahol végre egyedül lennél, ahol
kialudhatnád a sok kialudatlanságot, ahol a barátod megérezné a kezed otthonosságát, asszony
varázslóságát, ez olyan kedves, olyan édesdeden olvastam el, hogy még a nyálam is elcsordult
(figuráié persze). Ez az élet egyik legnagyobb, de legelnyomorítottabb valósága. Egy kis
kedves, okos, tiszta szoba. — És ez az a kedves, tiszta, okos kis szoba — amelyet úgy meg
tagadtak, úgy elraboltak a legtöbbektől. Ez principiálisan egyik legkomolyabb kérdése az
emberiségnek, az emberiességnek.
Légy szíves Laurácskám, írjál gyorsan, mert úgy 20-a táján elutazunk. írd, meg
kaptad-e a dollárokat.
Béla már kint van a repülőtéren és néha megjelenik az utcánk felett "és förtelmesen
kurblizza a motorját, ezzel ijeszti a környékbeli — macskákat. Jó gyerek lenne Béla, csak
egy kicsit túlságosan egoista a fiú. No — ez természet dolga. Kérlek, ne vedd ezpn elszólá
somat panaszképpen.
Tála és Vera — üdvözölnek.
Maradok szerető bátyád
Máté
21
Zalka e terve nem valósulhatott meg; a Világirodalmi Szemle 1936 júniusában, alig egy hónap
pal e levél
elküldése után megszűnt.
28
A
hölgy: a kórház gondnoknője, melyben F. Laura dolgozott; embertelenül bánt beosztottjaival.
23
Fábián Béla dr., lásd a 4. sz. levelet.
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19.
Moszkva 1936. VI. 25.
Kedves Laurácskáml
Éppen itthon kapott a leveled. Hazarepültem Alexej Maximovics Gorkij temetésére,
vidékről, ahol már nagyban folyik a falusias nyaralás. Megint ott nyaralunk, ahol ezelőtt
5 évvel voltunk.
Szt. Lescsinovka.
Poltavszkij okr.
Beliki
Z. M.-nak.
Itt leszünk augusztus 25-ig és légy szíves, írj ide. A füzeteket küldd el. Az előzőket
hiány nélkül megkaptam. A füzeteket küldd a moszkvai címre. Ügy sokkal jobb lesz. Légy
szíves, ha küldesz valamit, pontosan jelezd, hogy mit küldesz! Ezzel kettős ellenőrzés alá
vesszük a postát, mely a háborúk és forradalmak óta bizony alaposan belekontárkodik a kliens
magánjogaiba.
Hát bizony Laurácskám — meghalt az öreg Gorkij. De kár ám érte. Kemény ember
volt б az utóbbi öt évben. Világautoritás és kiválóan konzekvens irodalompojitikus.
Az egész ország temette. Rettenetes népszerű ember volt az öreg. — Kár, kár ! Nagyon
sajnos, hogy még az olyan halhatatlanoknak is, mint ő — formalite — meg kell halniok,
hogy eleget tegyenek fiziológiai kötelességüknek, egyben megcsalják a közvéleményt arról,
hogy ők halhatatlanok.
Pedig így van. Gorkij halála tisztán fizikai távozás. Szellemileg közöttünk maradt
és az ő hatalmas zsenije érezhető a mi mindennapiságaink ügyeiben. A „Gondolat" c. folyó
irat szintén nagyon érdekes. Az, hogy a Világirod. Szemle beszűnt, nagyon kár. Jól indult.
Nade az érthető,' hogy beszűnt. Túlságosan okos és egyenes írás volt az az ottani állapotok
hoz viszonyítva.
Laurácskám ! Légy szíves írd meg, megkaptad-e a május—júniusi dollárokat. —
Kívánok neked ezer jót és kellemeset. Kívánom, hogy a szívedet és az eszedet élesre köszö
rüld, mint a kardot és a beretvat. Kívánom, hogy úgy lásd az életet okos szemeddel, mintha
csak mikroszkóp alá tetted volna.
Kívánom neked azt, hogy az élet rosszasága, az emberek rosszasága — minden-minden
—• elveszítse számodra a talányiságát és egyszerű, kérlelhetetlenül egyszerű számtani tétellé
váljon, amelyet meg lehet oldani egyszerű szorzással, osztással, kivonással és összeadással
— mindenféle Mgebraizmus nélkül.
Na, most pedig csókollak családommal együtt.
Szerető bátyád
Máté
20.
Beliki, 1936. VIII. 10.
Kedves Laurácskám!
Már régen itt fekszik a leveled, de még csak ma válaszolok rá. Úgy benne voltam
a munkában, hogy még egy levélírásnyira se akartam félbeszakítani, mert az írásnál néha
minden apróság nagyon fontos. Tudniillik az íráshoz szükséges csend-hangulatnál.
Most aztán, mert az idegeim túlságosan belefeszültek és már nem tudtam másképpen,
mint belül könnyező szemmel nézni a be nem fejezett fejezetekre — már nem tudtam olvasni
a megírt sorokat szívszorulás nélkül — most aztán egy kétnapos pihenőt adtam magamnak
és ezt azzal kezdem, hogy válaszolok azokra a levelekre, amelyekre feltétlen válaszolni kell
és elsősorban a te leveleidre.
Először is köszönöm az elküldött Gondolat-számokat, még nem kaptam meg őket,
valószínűleg a moszkvai lakásomra már meg is jöttek — de ide nem küldetek magam után
semmit. Én itt csak dolgozni akarok és mikor nem dolgozom, akkor egy-két napig — gon
dolat és hangulat nélkül vegetálok.
Köszönet a családi hírekért: Tudod, bármennyire sötétek, bármennyire reménytelenek
is — de mégis — tudod, kellemes azokról hallani, akik mégis a legközelebbink voltak valaha.
Szegény Paulát nagyon sajnálom. Micsoda elrontott élet! Valóságos „társadalmi" regény
téma. Sajnos ez a téma az übertipikussága folytán, már kiíratta magát. Hanem Lajos24 a
milliomos papucsfukar — az igen. Ezt egyszerre megláttam két sorból. Nade nem fogok
innen — a távolból ítélkezésekkel foglalkozni. Ne ítélj, hogy ne ítéltess!!!
Ami pedig téged illet, drága húgom, ne légy szentimentális — és ne nagyon költekezzél
ilyen familienünnepekre. Fenét. Sokkal többet ér az majd, ha te tényleg megmenekülsz
abból a közös lakásból, amely annyi idegedbe kerül.
u
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Lajos: Zalka Máté bátyja.

Az utóbbi leveledben keveset vagy egyáltalán semmit se írsz a barátodról. Történt
valami? Hogy van ő? Mi van veletek egyáltalán ezen a vonalon? Vagy talán nem is szabad
eziránt kérdezősködnöm?!
Az, amiről én most írok, a — Doberdo — nagy témája. Az a Doberdo, amelyen négy
százezer magyar (osztr.) és hatszázezer olasz katona veszett el. Doberdo témája — a háború
symbolizmusává nőtte ki magát előttem. Ezen dolgozom.
De ne hidd, hogy symbolikus dolgot
írok. Szó sincs róla. Csupa véresen-szürke realitás.25
De szeretném, ha magyarul elolvasnád Laura! Mostanság egy Körmendi Ferenc —
magyar író könyvei kerülnek mindgyakrabban hozzám. Ügyes író, temperamentumos, de
igen sokszavú. Ha véletlenül meg tudnád a címét — írd meg nekem. De speciel keresni nem
kell. írnék neki két-három barátságos szót.
Na Laurácskám! Szept. elseje nem olyan messze — és Tála ez évben végzi a gymnasium i
matúrának megf. tanulmányait. Vera és Tálának szept. egyre bent kell lenniök Moszkvá
ban — Én még 10—15. napig úton leszek.
Addig is, ha aug. 25—30-ig tudsz ide írni — írjál, ha pedig nem — írj később haza
— Családom küldi üdvözletét.
Szeretettel ölellek
' ,
Máté
Címem itt: Szt. Leminovka.
Beliki. Poltavszk. okr.
21.
M[oszkva], 1936. X. 14.
Kedves Laurácskám
Ne hidd egy percre se, hogy én haragszom rád azért, mert eleget tettél a nővéri és lányi
kötelezettségeknek. — És főleg ne gondold; hogy azért késtek ezek a soraim. Ez aztán tényleg
tyranikus önhittség lenne részemről, ha annyira rád oktroálnám az akaratomat. Azonkívül
erről szó s vncs. A legnagyobb élvezettel töltenék el egy görbe estét a testvérek között —
bármennyire s elválasztanak tőlük az idő és sok minden más kori különbség — de a testvér
nek — annai kell maradnia. Minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a vonzalom. Jól
tetted, hogy keutaztál. Jól tetted, hogy ajándékokat vettél drága jó anyádnak — aki egyál
talán nem hiblás abban, hogy egy egyszerű, elmaradt vidéki kispolgári asszony — éppen úgy,
mint ahogy nem hibásak a többiek sem (még Paula is) az elmaradottságukban. Képzeld el,
ha ők tanulhattak volna, milyen kemény entellektüellek lettek volna azok. Lajos se ejt cso
dálkozásba. A pénz az — ront — ha pénzen kívül más sincsen semmi.
Most pedig a pénzküldésre vonatkozólag. Okvetlenül küldök. Ezúttal nemcsak Neked,
de kedves Frida nővéremnek — sőt ha tehetem, úgy rajtad keresztül Paulának is küldök
egy pár francot.
Ugyanis — egy kis pénzmaghoz jutottam Párizsban — és utasítást adok ott élő bará
tomnak, Lukács Palinak — (Nagyszombati gyerek — együtt tanultunk Szatmáron az iskolá
ban. — Majd б mindezt megírja neked levélben) — akinek most egy kis könyvkereskedési
üzlete van — valahol Csehszlovákiában. (Trnaván — úgy hívják most Nagyszombatot) —
Ő majd átküldi neked azt az összeget, amelyre én utasítást adok neki. Pali jelenleg Parisban
van — és a pénzt onnan fogja átutalni. 26
Laurácskám. Én jelenleg nagyobb ideig nem leszek idehaza. Valószínűleg részt veszek
egy expedícióban a Thjan-Schan-hegyvidék felkutatására. Ha a térképen meg akarod keresni
ezt a helyet — úgy — kéresd Közép-Ázsiában, Kirgizia és Kína között húzódik egy hagy
hegylánc — az aThjan-Schan. Mivel most nem leszek idehaza, te ne folytasd a folyóiratok és
könyvek küldését. Majd ha megjövök, azonnal értesítelek. Ugyanis, ha nem vagyok idehaza
— a barátaim szétkapkodják a könyveket és „szétolvassák" úgy, hogy én a nyomukat se
látom.
Nos — várd a levelet Palitól — és a pénzküldeményt is.
Vera, Tála, Béla üdvözölnek,
én csókollak nagyon nagyon sokszor és gyengéden —
)
szerető bátyád
Máté
85

A ,,Doberdo" oroszul 1937-ben, magyar nyelven 1947-ben jelent meg először.
*• Valójában Zalka Máté vette fel a Lukács Pál nevet s utazott néhány nap múlva Párizsba, majd
onnan Spanyolországba. Itt és a következő levelekben konspirációs célból, a postai cenzúrát megtévesztve
Lukács Pál néven nem létező barátját szerepelteti.
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22.
Stockholm, 936. 19./X.
Kedves Laurácskám!
Te nemsokára kapsz tőlem egy levelet Párizsból — ahonnan én továbbutazom délfelé
bizonyos kereskedelmi kérdésekben. A spanyol kultúrával akarom felvenni a könyvcsere
viszonyt, hiszen ez most nagyon aktuális. Ügy gondolom, hogy hosszabb időt
ott fogok
maradni és ott fogok működni — irodalmi téren. Még egyelőre pontosabbat 1 nem tudok
irni neked, de Verácska és Tálocska nagyon kérnek téged, hogy közvetítsd azokat az üdvöz
leteket, amelyeket Lukács Pali nagyszombati (most Trnavának hívják a várost) illetőségű
barátom fog küldeni bátyád családjának. A portóköltségeket majd Lukács Pali megtéríti
neked. Én ugyancsak megpróbálok majd egy párszor onnan segíteni — amit sajnos mostmár
egyidőre nem eszközölhetek. Igaz, én Bélát megkértem, hogy járjon el a banknál ebben
az ügyben tovább is, de nem sok reményem van benne. Nem azért, mintha nem bíznék a fiú
ban — de tudod, az úgy el van foglalva munkakörével, hogy tényleg nem szakíthat időt,
hogy a reggeli órákban a bankba menjen — márpedig oda munkaidő után hiába megy az
ember.
Most pedig kedves húgom, arra akarlak kérni — e levél vétele után menj el a Gondolaték szerkesztőségébe és kérdezd meg tőlük — akarják-e, hogy nekik legyen közvetlen
levelezőjük Spanyolországban most? Ha igen, úgy megkérem Lukács Palit,
akit mellesleg
a Práger Presse és a „V. I." folyóirat szintén megbíztak ezzel a kérdéssel.27 Kaphatnék tőle
eredeti karcolatokat és novellákat, színes és ha kell, színtelen riportokat — eredeti fényképeket
és más egyebeket. De Lukács feltétlen kéri, hogy küldjenek el neki egy hitelesített nyom
tatott (géppel írt) levelező igazolványt — Lukács Paul nevére — mert ilyen igazolványra egy
általán szükség van. Másképpen neki nem lesz módjában egy sor írást se küldeni onnan
neki. Honorárium kérdésében Lukács Pali nem nagyon pretenciózus gyerek. Fizessenek
neki annyit, amennyit a kávéházban vagy dolgozószobában írott cikkekért fizetnek — pedig
ezek a cikkek — unter uns gesagt — ott fognak íródni, ahol a fegyverek ropognak. Nade
ismerni kell Palit. Az még szereti is az ilyesmit — különösen, ha értelme van neki. Pali stramm
gyerek. Együtt voltam vele a frontokon. Négy érme volt — egy Signum laudisa és — főhadn.
rangban esett fogságba. 1921-ben ment haza és azóta csendes könyvkereskedéssel, írogatással
foglalkozott 1923-ig. Akkor hat hónapig a törökök oldalán verekedett a görögök ellen. Majd
nem pasát csináltak belőle, később Afganisztánban volt Mammamulla királynál — aztán onnan
elkerült Kínába — ahonnan tavaly jött haza ellőtt lábbal — de hogy a vér nem válik vízzé — most megint megy a gyerek. Amint látod, kemény
fiúról van szó. Add át a barátoknak,
hogy ha akarják, Pali dolgozni fog nekik is.28
Most pedig várd a levelemet Parisból — addig is szeretettel csókollak
bátyád
Máté
23.
Paris 8 e
Paris 1936. X. 22.
19 Rue Pauthier
Hotel Paris
Kedves Laura kisasszony!
K. Bátyja megbízatásából írom ezt a pár bevezető sort — Még az állandó munka
körömmel nem vagyok kellő biztonságban, éppen azért még nem fogok kérdésekkel fordulni
Önhöz, bizonyos természetű szívességek végett. (Nővéremmel való kibékülésünk ügye.)
A napokban valószínűleg utazom délnek — egy turista társasággal. — Ha esetleg tudok
majd valami újabbat írni, okvetlen küldök levelet.
K. Bátyja utasítása szerint a napokban elküldöm a rám bízott kevés összeget, amelyet
Ön azelőtt is rendesen megkapott.29
Maradok meleg üdvözlettel
Lukács P.
24.
Paris, 1936. X. 26.
Kedves Laura kisasszony!
A helyzetem kezd kialakulni. Ma utaztam tovább. Remélem, megkapta már az előbbi
levelemet, melyet kedves bátyja feleségének írtam, szíves engedelmével, hogy átküldje neki.
*' Zalka kapcsolata a Gondolat szerkesztőségével nem valósult meg. F. Laura akkori körülményei,
következtében nem is tudta felkeresni a szerkesztőséget Zalka üzenetével. Zalka e szándékáról Vértes György
nek, a Gondolat
szerkesztőjének nem is volt tudomása. (VÉHTBS GYÖRGY szóbeli közlése.)
M
Zalka itt saját életének részleteit írja le, hogy unokahúga felismerhesse, Lukács Pál vele azonos.
" E levelétől kezdve Lukács Pál névvel írta Zalka a leveleit, melyekben képletesen utal a spanyol
polgárháborúban betöltött szerepére.
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(Címét elveszítettem). Ugyancsak к. bátyja kérésére az ő általa átadott 20 dollárt is elküld
tem. Máté kérte, hogy értesítsem Frieda nővérét afelől, hogy neki is küldött 10 dollárt, de a
búcsúzkodás sietős pillanatában (mi a brüsszeli aerodromon váltunk el—), elfelejtette ideadni a
címét. Annyira emlékszem, hogy Hajduhadházáról van szó, de se családnevét, se utcát nem
tartottam meg az emlékezetben. Én kedves.bátyjának adósa maradtam és úgy állapodtunk
meg, hogy apró részletekben átküldőm azt Önnek — már ha persze módomban lesz Barcelo
nából vagy pláne Madridból (Ön valószínűleg tudja, hogy ott most egyelőre polgárháborús
viszonyok vannak.) Én meghívást kaptam a madridi főkönyvtár (Bibliotheca Academia
del Hispanae)-ba, ahol igen érdekes munka vár rám. Át kell szerveznem egy nagyon fontos
osztályt. Ez a specialitásom. Képzelje el — magyar az mindenütt van. Mongóliában, ahol
nemrég voltam — a földműv. miniszter egyik helyettese magyar — (Farkas Gyula nevű úr —
aki hadifogsága óta ott van Ulan-Batorban (a fővárosuk). Nem félek tőle, egész biztos, hagy
M.-ban is találok honfitársat, bár ez nem fontos. Szóval, ha a viszonyok megengedik — és ha
Ön nem lesz ellene — apró részletekben — le fogom Önön keresztül róni adósságomat. Ugyan
csak nagyon kérni fogom arra is, hogy néha továbbítson egy-két sort azon ismerőseimnek,
akiket nem akarnék informálni hollétem felől, mert hasonló dolgok csak izgatnák képzelőtehetségüket.
Nagyon kérem, ne haragudjon ezen kért szívességek — terheltetéséért, de igazán nincs
kihez fordulnom e kérdések végett. Portó és más költségeket persze én fedezem és ahogy meg
jövök haza (Nagyszombatra), azonnal, ha csak tehetem, átrándulok Pestre, hogy személyesen
is megköszönjek mindent.
Kedves bátyja azóta már régen megérkezett rendeltetési helyére — és hamarosan
megint hazamegy, de addig is engedje meg, hogy néhanapján háborgathassam Ö n t . . .
Ja, igaz, Hedrich Ricsivel régen váltott levelet? Hogy vannak? Nem tudja? Ha eset
leg kap tőlük és róluk hírt, úgy adja át nekik üdvözletemet, de speciale ezért nem kell külön
zavartatnia magát.
Mégegyszer köszönök mindent előre.
Maradok teljes tisztelettel
Lukács Pál
PS. Utolsó pillanatban: Nem tudtam Parisból elküldeni az összeget, éppen azért kérem,
várja majd egy pár nap múlva.
L.
25.
Albasetta (Madrid alatt), 1936. Xí -30.
Kedves Laurácskám!
Nehéz dolog ezen a spanyol gépen magyar nyelven írni. Nem mintha nem volnának
rajt meg a kellő betűk, dehát tudod így egyszerre nehéz hozzászokni. Én itt egy nagy regény
témát tanulmányozok ki. A regény prózában lesz írva, de azért beleillik majd költői műfajba
is. Erről tud — Béla is.
Egy szép lovastörténet lesz az, három lovasezred fogja játszani a főszerepet benne, ez
spanyol kortörténeti mű lesz és én előre is büszke vagyok rá, hogy engem bíztak meg e mű
megírásával. Persze óriási nehézségek előtt állok, de ez nem riaszt egy cseppet se, nem olyan
fiú vagyok én, ismerhetsz. — Na egyelőre szervusz. Üdvözöllek és csókollak szeretettel
Kis bátyád, Matteo del Miguello—
Én is üdvözlöm sokszor Lukács Pál
Választ ide ne írjon. Én utazom tovább.
LP.

26.
Madrid, 1936. XI. 6.
Kedves Laurácskám!
Egy ismerősöm Parisba utazik, azon keresztül küldöm neked ezt a pár sort. Remélem,
hogy pénz is megy ezúttal. (Megbíztam ezzel.) Ha jó és sok pénz megy — adj egy keveset
Fri-nak. írj ide, ha teheted. Címem: Hispánia. Albacete. Socorro Rojo Chambre 2 — Lukács
Paul.
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Röviden írok. Nincs időm és — arról, amiről írni tudnék — még jókor beszélni. Remé
lem az úti leveleimet megkaptad.
Csókollak forró szeretettel
bátyád
P.
Moszkva 19.
Ul. Furmanova 3—5 kv. 19.
Máté Zalka

•

27.
1937. jan. 28.

Távirat.
Andreus Josefue Murányi 48
2 18 Budapest 7 =
Valencia 5 13 27 1335 Viaradio
Egészséges vagyok levelemet várd = Lukach 30

30
E távirat volt Zalka utolsó jeladása unokahúgához; 1937 júniusában a huescai frontszakaszon
elesett. A haláláról értesítő levelet itt adjuk közre:
július 5. 1937.
Kedves Elvtársnőnk 1
Drága Elvtársunkhoz, bátyádhoz intézett leveled már nem találta őt életben. Lukács elvtárs, gene
rálisunk, vezérünk, szemünkfénye és büszkeségünk, a dolgozók szabadságharcának dicsőséges katonája,
a
spanyol nép és az internacionalisták, a világ proletariátusának példaképe, a csatatéren június hó 9-énTelesett.
Nem keresünk és nem találhatunk más vigasztaló szót számotokra, minthogy olyan ügyért halt meg,
melynek győzelme milliók számára szabad és boldog életet jelent. Ravatalánál a világ proletariátusa tisztel
gett és különös büszkeséggel hajtottuk meg előtte zászlónkat mi, magyar antifasiszta harcosok, hogy ezt a
sok vérrel öntözött vörös zászlót most még magasabbra emeljük halott generálisunk örökké élő nevéért és
emlékéért.
Forró üdvözlettel
A Spanyolországban harcoló magyar antifasiszták
központja.
Ladislav
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