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Buday György és Kós Károly
AZ ERDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH TÖRTÉNETÉHEZ
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Buday György, mint közismert, közel negyedszázaddal fiatalabb Kós KárolynáL
Amikor született (1907. április 7.), Kós már régen egyetemi hallgató volt, lényegében tehát felnőtt ember. S Buday még középiskolai tanulmányait sem fejezte be,
amikor a sztánai mester már a romániai magyar szellemi élet egyik kulcsfigurájának, vezéregyéniségének számított — annak a négy-öt embernek az egyike volt,
akiknek a kulturális élet megszervezésében, önmagára találásában korszakos szerep
jutott. Kettejük kapcsolata így, legalábbis kezdetben, két, merőben más karakterű
és sorsú nemzedék inkább potenciális, mint valóságos kapcsolata lehetett csak.
A romániai magyar kisebbség egyik vezéralakja és a 16—17 éves diák közt közvetlen, személyes érintkezés alig lehetett. De Kós tevékenysége, művelődéstörténeti
szerepe a középiskolás Buday előtt már aligha volt ismeretlen, hisz 1924 nyaráig a
kolozsvári református kollégiumban tanult, annak szabad szellemű, a „Remény osztályát" (Jancsó Béláékat is) fölröpítő légköre vette körül, annak tradícióiba nevelődött bele. S tulajdon apja, Buday Árpád (1879—1937) is, mint régész-művelődéstörténész, számottevő alakja volt az erdélyi szellemi életnek. (Olyan alakja méghozzá,
aki az 1919 utáni helyzetben nemcsak mint tudós és tanár vett részt a közéletben,
de cikkeivel, előadásaival is.) A 16—17 éves Buday György így, joggal állítható,
olyan környezetben, olyan légkörben élt, hogy óhatatlanul (s talán öntudatlanul is)
föl kellett töltekeznie az erdélyi magyarság ú j helyzetének tudatával, új orientációjával. S ismernie kellett Kós szerepét, illetve szerepének fontosságát is. Sőt, ha
valaki vonzó lehetett számára az akkori erdélyi szellemi életből, az elsősorban Kós
volt, aki — akárcsak, vágyaiban, ő — nemcsak a magyar kisebbség sorsáért érzett
felelősséget, de, mindemellett, műveket is akart alkotni, művészként is akart dolgozni. Azaz, intellektuális alkatával leginkább Kós alkata egyezett meg. Mert a középiskolás Buday már nemcsak a református kollégium diákközéletében vett részt,
de komolyan dolgozott művésszé válásán is. 1922-ből, 23-ból és 24-ből igen sok
szén- és krétarajza, festménye fönn is maradt, s ezek egyenként is, összességükben
is szépen dokumentálják az önképzőkörinéi nagyobb (s főleg indokoltabb) művészi
ambícióit. Mindezt tudva, érthető, hogy 1924 tavaszán, hetedikesként, amikor művészettörténeti előadásokat tartott diáktársai számára, egyik legjobb előadását már
Kosról tartotta. Ez az előadása — egy 17 éves diák előadása a köztiszteletben álló
mesterről — természetesen elsősorban mint tünet, mint gesztus figyelemreméltó.
Jelentősége azonban Buday fejlődésében már-már szimbolikus; a fiatal Buday, úgy
* E cikk műhelytanulmány egy, Buday György irodalomközéleti és művészi p á l y á j á t is áttekintő nagyobb dolgozathoz. Nem feladata tehát a világhírű fametszőmüvész globális b e m u t a tása, történeti helyének kijelölése, méltatása. A cikk alapját jelentő dokumentumokat a művész
húga, dr. Buday Margit bocsátotta rendelkezésemre. — L. A. — E tanulmány közlésével
köszöntjük a 75 éves Buday Györgyöt! (A szerit.)
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látszik, Kosban, illetve Kós tevékenységében rátalált arra a szerepre, amely számára
hosszú ideig például szolgált később s meghatározta szerepvállalásait: megtalálta a
művészi munka és a közéleti feladatvállalás összehangolásának konkrét, megvalósult
mintáját.
Valószínű tehát, hogy amikor 1924 nyarán a Buday család Szegedre került,
számára Kós Károly lényegében véve m á r afféle példakép: „fogalom" volt. Aligha
véletlen, hogy Kós neve s személye ekkortól minduntalan föl-fölbukkant levelezésében. 1924—25-ből, első szegedi évéből fönnmaradt például egy füzete, melybe levelezésének adatait jegyezte. Ebben — volt kolozsvári osztálytársai, barátai stb. neve
mellett — már, jellemző módon, Kós Károly neve is előfordul; a 18 éves „szegedi"
fiatalember levelet írt Sztánára, kereste a kapcsolatot Koshoz. Sajnos, 1932 előtti
levelezéséből egyelőre keveset ismerhetünk, így első szegedi évei, önállósulásának
folyamata is jórészt homályban vannak. Nem tudjuk azt sem, hogy alakult kapcsolata Kossal. De bizonyos: abban, ami „korai" levelezéséből fönnmaradt, ismételten
fölbukkan Kós iránt való tisztelete. S Kósra vonatkozó félmondatai mindig egyértelműek, egy irányba mutatnak. 1925. szeptember 3-án például jellemző módon, arról
írt jó barátjának, Jancsó Bélának, hogy a „Sz. Céh könyvei képzelem, szépek, hisz
Kós csinálja" őket S néhány héttel később megintcsak Kosról is írt Jancsónak:
„Pár hete a M[agyar]-ság hozta Kós Attila királ-ának részleteit. Tud róla?" S így
tovább. Baráti levelezésében Kós tettei, dolgai, jól láthatólag, eseményszámba m e n tek; érdemes volt róluk írnia.
A Szegedre került Buday egyébként is nagyon tudatosan s szorgalmasan ápolta
erdélyi kapcsolatait. Környezetében sok erdélyi fiú élt; tájékozottsága jó s friss volt.
Így nem lehetetlen, hogy 1925 és 1932 közt, ha csak alkalmanként is, mások mellett
Kós Károllyal is levelezett. Sajnos, ennek a kapcsolatnak a dokumentumai, h a voltak, egyelőre ismeretlenek; elkallódtak, elvesztek vagy megsemmisültek. A Boldogasszony búcsúja című fametszetkönyve megjelenése (1931) idején azonban, bizonyíthatóan, már Kós is figyelt rá; azaz: az érdeklődés és a figyelem kölcsönössé lett.
A Boldogasszony búcsúját megismerve ugyanis Kós lelkes hangú cikket írt a
könyvről s Budayról, majd levélben is gratulált. A cikk az Erdélyi Helikon 1932. évi
1. számában jelent meg (68—69. lap), a Művészeti Szemle rovat első í r á s a k é n t A kis
— fölfedezésszámba menő — portré külön érdekessége, hogy az Erdélyi Helikon
első, Kós által szerkesztett számában látott napvilágot, így az ú j szerkesztő egyik
első kritikai megnyilatkozásának tekinthető. E rövid portréból kiderül, hogy Kós
már Buday első, 1924-es kolozsvári kiállítását is látta (bár az időpontra nem emlékezett pontosan), s Buday nyilvános jelentkezéseit utóbb is figyelemmel kísérte.
Ismerte a Szegedi Kis Kalendárium 1930. és 1931. évi köteteit, a Berezeli Anzelm
Károly verseskötetéhez készített illusztrációit s a legújabbat, a Boldogasszony
búcsúját is. Cikke megírására éppen ez utóbbi késztette; ezt a könyvecskét t a r totta Buday addigi legjobb munkájának. A kis kalendáriumok illusztrációit csak
„apró," játékos és szinte a primitivitásig leegyszerűsített, nagyon kedves tollrajzocskáknak" minősítette, a Berczeli-kötet illusztrációi pedig nem is tetszettek neki.
A Boldogasszony búcsúja azonban annál inkább. Buday — írta — a „Boldogasszony
búcsúja lapjainak jó részében nemcsak virtuóza a fehér-fekete kompozíciónak, de
meglepő természetességgel anyagszerű"
minden egyes lapja Buday György lelkéből szakadt ki az igazi poéta közvetlenségével és az anyaggal dolgozó képzőművész tudatosságával. Amit mond: tiszta líra, amely ösztönösen árad, mint a m a d á r dal, viszont ahogyan mondja: az az anyag és a szerkezet ismeretével szerkesztett
epika. [...] Stílusa van, pedig nem dolgozik semmiféle »izmus«-ban, vagy éppen
azért van, hogy nem látszik a stíluskeresés izzadt gyötrődése m u n k á j a termésén."
(68—69. 1.) S egyértelmű cikke végső kicsengése is; szerinte Buday „művész
a javából", s addig megtett művészi útja nemcsak „nagy út" volt, de „ugrásszerűen
magasba lendülő" is. Mondandóját ráadásul a Budaynak oly jóleső mondattal zárta:
„És örömünk az is, hogy ezt a fiatal művészt Erdély adta a magyarságnak." Nyu106

godtan állítható tehát, a cikk. egészében művésszé avató írás: Kós e cikkel ismerte
el művésznek Budayt.
Sajnos levelét, amely pedig majdnem olyan fontos lehetett, mint cikke, nem
ismerjük. Hozzávetőleges tartalma (s hatása) azonban szerencsére fölmérhető Buday
egyik, Jancsó Bélához írott (16 oldalas) leveléből. A keltezetlen, de bizonyíthatóan
1932 márciusában keletkezett levélben sok mindenről szó van, Kós cikke s levele
azonban, jól láthatólag, az egyik legfontosabb az újságok közt. Buday ugyanis, miu t á n elbüszkélkedett sikereivel, így írt Kós reagálásáról: „Több művésztársaság beválasztott, szintén az év első napjaiban tagjai közé, stb. Azonban — nem akarlak
•most részletesen untatni ezekkel — mégis nagyot dobbant a szívem, mikor jan. elején Kós Károlytól egy lev. lapot kaptam, melyen azt írja, hogy «-gyönyörű-« a Boldogasszony és, hogy csak azt sajnálja, hogy nem ott és nem erdélyi témát jelentettem meg benne. Reméli azonban, hogy még hamarosan alkalom nyílik majd otthon is csinálni valamit. Nagyon boldog és büszke voltam s bár a többi után talán
kissé gyerekes is volt az örömöm. De hát, bevallom, így volt. A hónap vége felé
pedig egyszer nagyon kedvetlenül, elhagyatott és pesszimista hangulatban a folyóiratok között turkáltam a Somogyi kvtárban, mikor a kezembe akadt a Helikon
épen akkornap érkezett száma, melyben a második oldalon mindjárt a Boldogasszony címlapjára bukkantam s utána több metszetemre és rajzra és végül Kós
cikkére. [...] ami akkor végbement bennem, az más volt, mint a siker öröme, nem
is keresek rá szót. Találkozott valami: az én hazavágyó nosztalgiám, akaratom és a
hazulról jött kézszorítás. [...] ez a pár sor — tulaj donkép egyszerű, komoly meleg
sor, melyet Kós írt és amellyel engem boldoggá tett, — sor és kép úgy és olyankor
hullott reám, amikor épen annyira vágytam valami onnan jövő ilyesmire, de amikor
n e m is gondolhattam egy pillanatra sem reá."
Budaynak ugyané, Jancsó Bélához írott leveléből tudjuk azt is, hogy nem sokkal később Kós újabb nemes gesztust tett: „írt egy levelet, melyben a Szépmíves
Céh egy két-kötetes regényének illusztrálására kért föl" — azaz a fiatal művészt
bevonta az Erdélyi Szépmíves Céh munkatársai közé. A fölkérésre Buday, bár az
illusztrálandó regény címét és szerzőjét sem ismerte, azonnal igent mondott. „Ugy
állapodtunk meg — írja erről Jancsó Bélának —, hogy egy hét, 8—9 nap alatt elolvasom a kéziratot és 2—2 hét alatt fában megillusztrálom a 2 kötetet. A 8 illusztrációért á 300 lejt-|-(fametszet esetén) a cinkográfiai klisé árát ajánlotta fel Kós,
a m i nem nagy összeg, de ezért is, haza igazán szívesen-örömest csinálom."
A látatlanban vállalt feladat, mint utóbb kiderült, Karácsony Benő Üj élet kapujában című regényének illusztrálása volt. E munkával Buday — noha 1932 márciusában még nem ismerte a kéziratot, sőt a témát sem — rendben el is készült.
A Szépmíves Céh tagjai a könyvet 1932 augusztusának elején már megkapták. Az illusztrátori tiszteletpéldányok azonban valami miatt sokáig nem jutottak el Szegedre,
ezért 1932. augusztus 15-én Budaynak már Jancsó Béla közbenjárását kellett kérnie: „nagyon kérnélek — írta —, hogy beszélj Kossal vagy Kovács Lászlóval a Helikonnál és kérd meg őket, hogy a Karácsony Benő könyvéből legalább egy illusztrátori tp.-t adjanak, nemkülönben a külön mellékletként megjelent fametszeteimből
egy néhány sorozatot". Ez a zökkenő azonban, úgy tetszik, nem zavarta meg az
Erdélyi Szépmíves Céhvei, illetve Kossal való kapcsolatát; bizalma és ambíciója
változatlan maradt. „Egyébként — írta ekkor Jancsó Bélának — Kosnak kérlek add
á t tiszteletemet és azt az üzenetemet, hogy máskor is állok rendelkezésükre úgy a
lapnál, mint a Céh könyveinél."
2

Buday és Kós újabb közös munkájára mégis szinte véletlenül került sor. 1932
nyarán Buday belekezdett Arany János balladáinak illusztrálásába. Már munka
közben, az első metszet(ek) láttán jutott eszébe, hogy a metszetsorozatból esetleg
kötetet is lehetne csinálni. Az ötletet először egy Jancsó Bélához írott levelében
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fogalmazta meg (1932. augusztus 1-én), de ugyanakkor m i n d j á r t kész kiadási programot is vázolt Van „egy konkrét és sürgős válaszra váró kérdezni valóm is — írta
Jancsónak. — Mégpedig [...] az, hogy nincs valami tervetek az őszi Arany évfordulóval kapcsolatban? A székely társaságnak, vagy az Erdélyi Fiataloknak, stb?
Most csinálom ugyanis az Arany balladák egy sorozatának fametszetű illusztrációját
Persze a gyöngyszemeit a balladáknak, nem annyira a történetieket. Kiadóm még
nincs, nem is szóltam még róla senkinek. Tekintve, hogy halálának 50 éves fordulója
alkalmából a kiadói jog alól felszabadul Arany, azt hiszem elég olcsón ki lehetne
hozni egy balladás kötetet tőle, gazdagon illusztrálva, fametszetekkel. Erdélyben
ugyanis alig van közkézen s egy szép és olcsó kiadás jól elkélne az ifjúság, gimnazisták kezében is. Legkésőbb karácsonyra meg lehetne csinálni. [...] Az esetleges
jövedelemből én csak a készkiadások megtérítését kérném (fa), ha a SzT vagy az
EF adná ki. Mindenesetre sietek egész darabosan megírni neked a dolgot beszéljétek meg és minél előbb részletezve írjátok, ill. írd meg Bélám döntésteket. Nagyon
szeretném, ha lenne belőle valami."
Jancsó Bélának s az Erdélyi Fiataloknak tetszett az ötlet, úgy látszott, a
terv megvalósítható. Maga Buday is tovább szőtte terveit. „Elég sok dúcot szeretnék csinálni — írta Jancsónak egy újabb, 1932 nyári (augusztus vége, szeptember
eleje) levelében —, de meglehetősen olcsó papíron nyomott, egészen népszerű, legkevésbé sem amatőr jellegű kiadványra gondolok. Népkönyvre, amely méltó Aranyhoz és ahhoz, akit mi Aranyban látunk. Formátuma a Falufüzetek f o r m á j a lehetne,
vagy a Boldogasszonyé. Nem egészoldalas dúcokkal. Esetleg rövid bevezetőt kellene
elé írnotok."
A közös munka terve végül mégsem valósulhatott meg; hiába volt önzetlensége, munkakedve, számos jó kiadói ötlete — pénz híján az Erdélyi Fiatalok köre
nem tudta vállalni a kiadást.
A könyv azonban mégis megjelent. Az Erdélyi Szépmíves Céh, amelynek élén
Kós állott, vállalkozott a könyv megjelentetésére.
Nem tudjuk, az ötlettel Jancsó Béla fordult-e az Erdélyi Szépmíves Céhhez, vagy maga Buday. Amennyire Buday 1932. november 15-i, Jancsó Bélához írott
leveléből az események rekonstruálhatók, az látszik a legvalószínűbbnek, hogy Buday ötletével, 1932 őszén az Erdélyi Fiatalok fordultak Kósékhoz. Erről s a Céh
kiadói kedvéről, úgy tetszik, László Dezső értesítette Budayt, aki ezután maga is
több levélben sürgette a végleges döntést (e Kovács Lászlóhoz írott levelek, sajnos
egyelőre ismeretlenek). Az Arany-balladák kiadását a Céh végül is november 10.
körül határozta el; Kovács László legalábbis ekkortájt értesítette erről Budayt.
Kovács levelére Buday György 1932. november 15-én válaszolt, válaszában elképzeléseit is vázolta. Eszerint „az Arany balladák közül az Ágnes asszony, Árva
fiú, Bor vitéz, Both bajnok özvegye, Hídavatás, Méh románca, Ünneprontók, Szőke
Panni, Tengerihántás és Vörös Rébék címűeket" egész oldalas, a „Tetemrehívás,
Zách Klára, esetleg a Szondy két apródja, A walesi bárdok, Pázmány lovag,
V. László, Mátyás anyja és Éjféli párbaj címűeket" kisebb méretben akarta „megillusztrálni". A december 1-i (Céh által megjelölt) határidőt azonban nem vállalta,
kérte Kovács Lászlót, adjanak neki haladékot; „nem volna talán oly veszélyes az,
ha könyvünk 1933. febr. első napjaira jelennék is meg". „Ennek eldöntése és megvitatása azonban — írta — természetesen igazán a Céhre tartozik s így kérem is,
hogy mégegyszer méltóztassék Kós Károllyal s a többi illetékessel megtárgyalni a
dolgot s engem pár sorban a végleges döntésről értesíteni. Egyben a materiális feltételekről is."
A döntést a Céh sokáig halogatta, s Budayt végül nem is Kovács, hanem maga
Kós Károly értesítette egy hosszú levélben. A kétoldalas, sűrűn gépelt levél kelte
1932. december 9. Ebben (bár Kós már a szerződést is belefogalmazta), azonban még
mindig nem a kiadás végleges módozata szövegeződött meg. A könyvet Kós 1932
februárjára akarta „kihozni" a Céh „rendes kiadványsorozatának nagyságában és
külső formájában", de a szokásosnál jobb papíron. A címlapot, a könyv tipográfiai108

könyvművészeti egységének érdekében, szintén Budayval akarta elkészíttetni. „Nem
szeretném — írta — a könyv érdekében azt, hogy a kirakatba kerülő könyvtábla is
m á r ne karakterizálja a kiadványt. Ügy gondoltam, hogy azt saját belátása szerint
tervezze meg: lehetőleg a betűkkel együtt, mert itt a nyomdákban levő betűanyag
szegényes és .valószínű, hogy stílusban nem tudnók megegyeztetni a könyv belsejét
a könyv külsejével [s] a nyomdai kész betűanyagra szorulnánk reá. De attól is félek, hogy én rajzoljak valamit reá (bár ha muszáj, vállalni fogom)."
A kiadás föltételeit — szerződésszerűen — Kós így foglalta össze:
„1. Az Erdélyi Szépmíves Céh egy kötetben, melynek formája és nagysága a
Céh könyveinek mai formája és nagysága, kiadja Arany Jánosnak következő balladáit:
1. Ágnes asszony
10. Vörös Rébék
2. Árva fiú
11. Tetemrehívás
3. Bor vitéz
12. Zách Klára
4. Both bajnok özvegye
13. Szondy két apródja
5. Hídavatás
14. A velsi [!j bárdok
6. A méh románca
15. Pázmány lovag
7. Ünneprontók
16. V. László
8. Szőke Panni
17. Mátyás anyja
9. Tengerihántás
18. Éjféli párbaj
E balladákhoz Buday György vállalja elkészíteni az illusztrációkat, illetve elkészíteni az illusztrációk fametszeti dúcait is. És pedig az 1—10 balladához 1—1 egyforma nagyságút a már mutatványul küldött Vörös Rébék dúccal egyenlő méretben
és a 11—18 balladákhoz kisebb méretűeket, a Karácsony könyv illusztrációinak
megfelelő nagyságúakat. Kötelezi magát Buday György úr, hogy rendes kiadványai
formájában megjelenő könyvünk fűzött példányai számára a külső borítékot is megtervezi, illetve megrajzolja és esetleg, ha úgy találja helyesnek, úgy a címlaphoz
való fametszeti dúcokat is elkészíti. Korlátozásunk a címlapra vonatkozóan csupán
az, hogy az legfeljebb háromszínű nyomással előállítható legyen. A könyv címe:
Arany János balladái, Buday György fametszeteivel Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, 1933.
2. Buday György úr kötelezi magát, hogy e rajzokat, ill. dúcokat 1933. január
15-éig legkésőbben készen, az Erdélyi Szépmíves Céh rendelkezésére bocsátja.
3. Buday György ú r tudomásul veszi, hogy az Erdélyi Szépmíves Céh az 1. pontban körülírt könyvkiadványának egyetlen, első kiadása számára jogosult csupán a
dúcokat lenyomatni. Ez a kiadás összesen 1500 példányban jelenik meg, melyből
1000 darab a Céh tagjai és előfizetői számára lekötött, tehát könyvkereskedői szabad
forgalomba nem kerül, a megmaradó ötszáz példány, Romániában, Magyarországon,
Csehszlovákiában és Jugoszláviában az Erdélyi Szépmíves Céh által könyvkereskedők ú t j á n fog forgalomba hozatni. Az Erdélyi Szépmíves Céh és Buday György úr
megállapodása tehát csupán erre az 1500 példányos első kiadásra vonatkozik. E kiadás kinyomatása után az illusztrációk dúcai Buday György úr kizárólagos tulajdon á t képezik és a Céh által rendelkezésére bocsátandók az esetleges újabb kiadás
minden jogával együtt.
4. Az Erdélyi Szépmíves Céh kötelezi magát, hogy Buday György úrnak fenti
illusztrációk, ill. fametszeti dúcoknak ez egyszeri, 1500 példányos kiadásban való
közléséért a dúcok átvételekor 100 P. előleget fizet, a könyv megjelenése után három héttel újabb 150 P.őt fizet, tehát összesen 250 P.őt a kiadás 1000 darab tagilletményül szolgáló és előfizetett példánya után. Ezenkívül a könyvkereskedelmi
forgalomba kerülő 500 példány után az egyes könyvek bolti árának 8%.át köteles
fizetni, a könyvkereskedőnek a könyvről beérkező leszámolásainak időpontjaiban.
A szerzőnek járó könyvilletéket (két darab kötött amatör és 10 darab fűzött példányt) a megjelenéskor azonnal bérmentve köteles Buday György úr címére elküldeni az Erdélyi Szépmíves Céh."
E (levélbe foglalt) szerződést — december 12-én írt válaszlevelében — Buday
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elfogadta. „Mindössze két dologban" kért módosítást. Kérte a határidő kitolását
„február legelejére", s kérte, hogy a dúcokhoz szükséges fa á r á n a k felét térítsék
meg neki. „Egyébiránt — írta — nagy örömmel látok a munkához: egyik legkedvesebb ügyem ez. A címlapra és egyéb tipográfiai dolgokra nézve, szíves engedelmével, még gondolkoznom kell, de minden bizonnyal f á b a n csinálom meg a címlapot
is, azonban úgy, hogy az ne üssön el azoktól a tipográfiai tradícióktól, melyek a
Mester által tervezett eddigi kiadványokat jellemzik."
Kosnak a módosításokra adott válaszát nem ismerjük, lehet, hogy nem is írt,
mivel úgy gondolta, válasz nem föltétlenül szükséges. Buday mindenesetre hozzáfogott a munkához — ennek érdekében még rég esedékes egyetemi szigorlatát is
elhalasztotta. Sőt, menet közben valamikor eredeti elképzelését is bővítette s valamennyi metszetet „egyformán nagyra, a Vörös Rébék nagyságában" csinálta meg.
Ez a méret ugyanis, vallotta, „sokkal nyugodtabbá és egyenletesebbé teszi a könyvet, mintha több, mint a fele kicsike". A munkával viszonylag jól is haladt, j a n u á r
21-ére hat metszet elkészült (a hetediken dolgozott, s fejében a többi is kész volt
már), Ekkor úgy látta, hogy az „Arany-kötet [...] igen jó lesz". Az eredeti, j a n u á r
15-i határidőt azonban már csak a méretek megváltoztatása miatt sem tudta betartani. A munkával 1933 február közepére készült el. A tizennyolc illusztráció m e l lett megcsinálta a „címlapmetszetet" is, de a címlapra „a betűrészt nem v é s t e
fába" — a szöveg kivésését (megrajzolását) Kósra bízta. Az elkészült dúcokat
február 14-én személyesen vitte föl Pestre Bánffy Miklóshoz, aki azután elvitte
azokat Kolozsvárra. Bánffy azonban a Bor vitéz illusztrációjának dúcát nem vihette
magával; az eredeti dúc egy bibliofil album elkészítéséhez kellett, helyette Buday
„galvano-klisét" ígért.
Az elkészült dúcokhoz Buday György levelet is mellékelt, melyben előadta a.
könyv előállításával kapcsolatos javaslatait. Figyelme kiterjedt a nyomdai m u n k á ra (festékezés, nyomás stb.), a címlap papírjára, a címlapbetűk színére stb. J a v a solta Kósnak, hogy a balladák elé í r j a n a k vagy írassanak előszót (ő Makkai Sán T
dórra vagy Tolnai Gáborra gondolt), a hátsó borítón pedig tüntessék föl korábbi
munkáinak könyvészeti adatait. „Végül" arra kérte Kóst, „hogy néhány olyan helyre, ahová eddig a Céh nem szokott ismertetési példányokat küldeni, ez alkalommal,
küldjön. A könyv természete t. i. olyan, hogy olyan folyóiratokban is számíthat:
bírálatra, melyekre az eddigi könyvek túlnyomó része alig." Ezért javasolta, hogy
küldjenek recenziós példányt Majovszky Pálnak (Magyar Művészet), Elek A r t ú r n a k ,
Dénes Tibornak (Képzőművészet), Rosner Károlynak (Magyar Grafika), Naményi
Ernőnek (Könyvművészet), dr. Bockwitznek a lipcsei Archiv főszerkesztőjének, v a lamint barátai közül Joó Tibornak, Szalatnai Rezsőnek, Reiter Lászlónak, Ortutay
Gyulának, Radnóti Miklósnak és Tolnai Gábornak. Az utóbbiak révén a szegedilapok ismertetéseit ígérte.
A dúcok és levonatok hiánytalan és sértetlen megérkezését Kós 1933. f e b r u á r
17-én nyugtázta, összbenyomása Buday munkájáról jó volt. „Mondhatom — írta —,
hogy nagyon hiszek most már abban, amit reméltem eddig, hogy egy Aranyhoz é s
hozzánk: Erdélyhez méltó balladás könyvet hozzunk ki." A körülményekhez mért.
legjobb nyomdai munkát ígérte: „a nyomdát magam veszem, a kezem alá, és a m i t
csak ki lehet itt Erdélyben hozni a mi nyomdagépeinkkel és nyomdászainkkal, azt
bizonyára ki fogjuk hozni". Aggályait, gondjait sem hallgatta azonban el; jelezte,,
hogy jó minőségű nyomdafestékük még nincs, s beszerzése is nagyon nehéz, szintelehetetlen lesz. Buday javaslatait (előszó, a már megjelent művek borítón való föltüntetése, többlet recenziós példányok szétosztása stb.) elfogadta. Egyben hírt a d o t t
terveikről is: „a könyv szedésének körülbelül a jövő héten fogunk neki, nyomásának márciusban. Most megfelelő papiros után járkálok, mert erre a mi rendes p a pírunkat nem használhatjuk természetesen. Szeretnék vagy egy egészen puha, i t a tósszerű fehér papírt kapni, vastagocskát, vagy ha ez nem volna lehetséges, a k k o r
egy fényezett papirost. És megfelelő betűt is keresek, mert ezt csak kézi szedéssel
csinálhatjuk és az illusztrációk külön nyomásával."
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A dúcok közül azonban eggyel „nem tudott kibékülni". Ügy ítélte meg, hogy
a „Tetemrehívás női feje sem léptékben, sem stílusbelileg nem illeszkedik szervesen
a sorozatba, melynek szerintem egységesnek kell lennie". Ezért arra kérte Budayt,
gondolja végig a dolgot, s ha egyetért ítéletével, március l - r e csináljon egy ú j d ú cot, hogy az illusztrációsorozat teljesen egységes legyen.
Kós javaslatára Buday február 26-án levelezőlapon válaszolt. E lapját, sajnos,
nem ismerjük, de március 2-i levelének indigós másolatából tudjuk, elfogadta Kós
javaslatát s megígérte, újravési a Tetemrehívás illusztrációját.
Az újrametszés azonban nehezen ment; március 2-i levelében Buday kudarcról
volt kénytelen beszámolni: a dúcot elrontotta.,„A legnagyobb bajom — írta Kosnak —, úgy érzem, az, hogy nem vált bennem is ténnyé, hogy az elküldött metszetben nem sikerült frappánsan összesűrítenem a ballada tragédiáját s így most sem
tudok egészen ennek a látásnak a hatása alól felszabadulni." Ennek ellenére, ígérte,
ha Kós még mindig ragaszkodik az újravéséshez, ő elkészíti az ú j illusztrációt.
Buday e levelére Kós szinte azonnal reagált, március 4-én már levelezőlapon
fejtette ki álláspontját.
Kvár, 1933. III. 4.
Kedves Barátom1 Tegnap küldöttem egy rövid levelet és most még
rövidebben
válaszolok ma érkezett levelére, melyet köszönök. Kérem, ne higyje, hogy a Kund
Abigéllel én csupán bosszantani, sőt esetleg bántani akartam volna. Higyje el, hogy
nagyon kevés igazi örömeim között az ön fejlödös [! ?] magyar művészete
egyik
legzavartalanabb örömem. És nem is akarom erőszakolni a dolgot. De őszinteségemet ne vegye akarhatnámságnak,
ha mégis kérem; próbálja meg még egyszer: hiszem, hogy ki kell jönnie annak, ami a többi illusztrációk léptékében az egész
könyv egységének használ. Igaz barátsággal Kós Károly.
Buday elfogadta ezt az érvelést; nem tudjuk, azért-e, mert Kós meggyőzte, vagy
azért, mert Kóst annyira tisztelte. Tény, hogy március 22-én kelt levelezőlapjában
már az ú j dúc elkészültéről számolt be. Lapjára Kós március 26-án rövid levélben
reagált, örömmel fogadta az ú j metszet hírét, s nyugtázta az addig még hiányzó
galvanóklisé megérkeztét (a klisét Bánffy Miklós vitte Kolozsvárra). Sajnos, mint
leveléből kiderült, megfelelő papírt még mindig nem tudott szerezni. Így a könyv
nyomását is csak a következő hétre ígérhette. Az elkészült, de még el nem küldött
ú j dúcot éppen ezért külön is sürgette, s javasolta, hogy ha másképpen nem megy,
akkor Buday a hiányzó dúcot ismét Bánffy Miklós segítségével juttassa el Kolozsvárra.
Kós levele, sajnos, a postabélyegző tanúsága szerint, csak március 30-án érkezett meg Szegedre. Lehet, hogy emiatt, lehet, hogy más miatt, de tény: a dúc elküldése egyre késett. Buday — Kós levelének borítékjára írott följegyzése szerint —
csak április „9/10"-én küldte azt el, a budapesti román követség munkatársa,
dr. Balta Mózes révén. Április 12-én Buday levelezőlapot is küldött Kosnak; ennek
ellenére a „klisé" (azaz a dúc) április 14-én még mindig nem volt Kolozsváron. Kós
legalábbis ekkor ú j r a sürgette azt egy levelezőlapon:
Kedves
Barátom!
A könyv szedése teljesen készen van, •tördeljük és — a klisé nincsen itt még.
Nagyon kérem, tudja meg, ha lehet, hogy ha minket nem keresett meg a dúc, de
lejött Kolozsvárra, mi hol keressük Kolozsváron a dúcot? Ha ezt megtudja,
még
ünnep előtt írja meg. Ünnep után azonnal nyomnunk kell. Remélem szép könyv lesz.
Várva válaszát sügősen vagyok
őszinte barátsággal Kós Károly
Kvár 933. IV. 14.
Sajnos, ekkor megint közbejöhetett valami, mert a levelezőlapot a kolozsvári
posta csak egy hét múlva, azaz április 21-én bélyegezte le, s így Buday csak jókora
késéssel kaphatta azt meg. Kós kérésének azonban ekkor valószínűleg eleget akart
tenni (vagy legalábbis bizonyítani akarta, hogy a dúcot megcsinálta). Április 24-én
ugyanis ajánlott levélben válaszolt, s ahogy Kós levelezőlapjára följegyezte, elküldte
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a „Kund Abigél (2) levonatá"-t is. A levonatot azonban csak a dúc helyett, mintegy
annak pótlására küldhette (klisékészítéshez). A dúc még május végén sem érkezett
meg Kolozsvárra. Ez, mármint a dúc elkallódása, természetesen nagymértékben hátráltatta a nyomdai munkákat s végül is azt eredményezte, hogy a könyvben az elsőként készült változat jelent meg. Május 25-én — egy előttünk ismeretlen Budaylevélre válaszolva — Kós meg is írta, hogy az ú j illusztráció helyett „mégiscsak
Bárczi B. titkos arájának feje került a könyvbe", sőt az „első próbanyomást a
könyvből" már el is készítették.
Hogy az első levonatoktól a tényleges megjelenésig mennyi idő telt el, n e m tudjuk. Annyi bizonyos, a könyv legkésőbb június 20. körül m á r készen állott.
Az Erdélyi Fiatalok 1933. évi „nyári számában" Jancsó Béla ismertette is, július
7-én pedig Buday arról panaszkodott Jancsó Bélához címzett levelében, hogy „az
összes szegedi Céh előfizetők több mint tíz napja megkapták már példányaikat".
3
Az Arany-balladák „megillusztrálása" Budaynak jelentős sikert hozott; a könyv
elnyerte „az 1933. év legszebb magyar könyve" címet, s nagymértékben gyarapította
Buday művészi hírnevét. A kiadás adminisztrációja körüli huzavona azonban megkeserítette szájaízét s majdnem megrontotta viszonyát a Szépmíves Céh vei s Kós
Károllyal. A közben komoly belső válságon átment, akadozó ügyvitelű Szépmíves
Céh ugyanis még hónapokkal a megjelenés után sem küldte meg neki honoráriumát
s tiszteletpéldányait, s a dúcok sem kerültek vissza Szegedre. E helyzet, bár a m u lasztásért nyilvánvalóan nem Kós volt a felelős, alaposan befolyásolta Buday és Kós
viszonyát is, hisz sérelmeit a fiatal művész, érthetően, Kosnál (és Kovács Lászlónál)
próbálta orvosoltatni. Megismételt leveleire azonban sokáig nem kapott választ,
ügyét, láthatólag, senki nem intézte. A „szakításra" mindazonáltal csak 1933. szeptember elején szánta rá magát, amikor egy ultimátumszerű levelet írt Kós Károlynak. „Most utoljára és férfias egyenességgel fordulok Önhöz — írta ekkor nem leplezett elkeseredettséggel — és kérem, hogy a lehető legsürgősebben válaszoljon e
levelemre és reparálja legalább azt, ami még reparálható. Legutóbbi l a p j a m á j u s
25-én kelt és a vállalt kötelezettségeket a következő napra ígéri. Be kell látnia,
Uram, hogy ezen a tarthatatlan helyzeten változtatni kell és magyarázatot kell
adni [...]. Nem egyeztethető össze elsősorban az ö n eddigi művészetpolitikai magatartásával és azokkal a tisztes eszmékkel, melyeket a vezérlete alatt álló mozgalmak
mindenkor hirdettek. Olyan ellentmondás van itt, melyet megérteni sem tudok és
ép ezért most utoljára fordulok Önhöz közvetlenül, fölvilágosításért."
Buday elkeseredése, ma már úgy tetszik, némileg túlzott volt; a fiatal művész
a kelleténél tragikusabban vette a Céh mulasztásait, illetve saját, ebből fakadó
anyagi és • erkölcsi kárát. Lényegében azonban, akárhogy nézzük, igaza volt, • s ezt
Kós Károly is jól tudta. Ezért az „ultimátumra" azonnal — még szeptember 8-án —
válaszolt, s elismerte mulasztásaikat, egyben föltárta a Céh belső ügyeit is, amelyek
belejátszottak az adminisztráció akadozásába. Hosszú levele több szempontból is
dokumentumértékű:
Nagyságos
Buday György úrnak
Szeged
Kedves
Barátom
Levelét megkaptam. És felháborodását nemcsak értem, de méltánylom is. Az pedig
önt nem fogja vigasztalni, ha azt mondom, hogy a legutóbbi három-négy
hónap
alatt olyan válságon ment keresztül a Céh, amelynek a végét még most is nyögjük.
Részben, sőt jórészt ennek tulajdonítható
az a kifelé kétségtelenül
hanyagságnak,
sőt talán még valami rosszabbnak minősíthető helyzet, melyben ön a Céhet látja.
Ehhez hozzájárult az, hogy az ön könyvével olyan bajunk volt, melyről mi nem
tehetünk, mely azonban nekünk is, előreláthatatlanul
nagy anyagi és erkölcsi kárt
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okozott. Ezt a bájt közvetlenül a Franklin-társulat,
közvetve egy olyan újabb magyar törvényrendelet
okozta, melyről nekünk nem volt tudomásunk. Ugyanis a magyar szerzői jogról szóló törvény világosan mondja, hogy az író halála után 50 esztendővel műve felszabadul a szerzői jog által a szerzőnek, ill. jogutódainak
birtokából, tehát azokat bárki kiadhatja újból. Mi ezt tudva adtuk ki a mi Arany—
Buday kötetünket. Mikor könyvünk már készen volt és mi a pesti
propagandát
akartuk beindítani, figyelmeztetett
pesti bizományosunk,
hogy ezt a magyar törvényt a' háború után kiegészítették
úgy, hogy azoknak a műveknek szerzői joga,
melyek szerzőinek halála utáni 50 évébe beleesik a háború, ill. forradalom, ez az
50 éves korhatár kitolódik 5—7 évvel. Ez éppen Arany János esete, ill. a Frankliné.
Ez a törvény-pótlás persze csak Magyarországra vonatkozik és így szerencsére Romániában akadálytalanul szétküldhettük
a könyvet, de Magyarországon nem kerülhetnek könyvárusi forgalomba. Bánffy gróf urat kértük meg, hogy tárgyaljon a
Franklinnal, de a Franklin érthetetlenül önző módon ragaszkodott jogához és nem
engedte meg hogy bevihessük a könyvet Magyarországra. Hogy ön maga nem kapta
meg az ígért és kikötött szerzői példányait, annak viszont a Céh az oka. Én csak
csudálkozni tudok, hogy adminisztrációnk
ezt a szokványos dolgot éppen az ön
esetében elmulasztotta. A Franklin-esetet
annak idején meg is írtam volt
önnek,
csudálom, hogy nem kapta meg levelemet. Ugyanabban a levélben kértem önt, hogy
legyen türelemmel a pesti propagandára vonatkozóan, mert hátha valami megoldást
találunk a Franklinnal, ami azomban hosszas tárgyalások után sem sikerült. Ami a
dúcok visszaszállítását illeti, annak idején erről is megírtam volt, hogy a „Pásztortűz" kért belőlük leközölni. írt is akkor önnek Császár szerkesztő, — legalább
mondta, hogy írt —, és azt hiszem erről ön tud is. Azóta úgy tudtam, hogy a dúcokat elküldték, amiről most kiderül, hogy nem. Éppen így vagyok a honorárium
kérdésével is és ezzel kapcsolatosan el kell mondanom önnek a magam igazolására
azt, amit eddig talán nem tud. Tudniillik én, egyéb elfoglaltságom miatt (és mert
Sztánán lakom, nem Kolozsváron), másfél évvel ezelőtt, amikor az itteni
bankkrachok és a magyarországi pénzátutalások megnehezedése miatt a Céh, mint minden erdélyi más vállalat is, a maga belső adminisztrációját
át kellett úgy alakítsa,
hogy annak az embernek, aki a pénzügyeket közvetlenül intézi, állandóan az irodában kell lennie, hogy mindig, minden pillanatban kéznél lehessen, lemondtam a
pénzügyi adminisztráció irányításáról és azt Kovács László vette át, aki Kolozsváron lakik. Tehát én, aki Sztánán lakom, és hetenként csak 3 napot töltök Kolozsváron, minden pénzzel összefüggő megkeresést, ami hozzám érkezik, átadok Kovács
Lászlónak, ill. a pénztárnak,
végrehajtás céljából. Én pedig foglalkozom
az én
külön reszortomba tartozó olyan ügyekkel, melyeket közvetlenül
kell
elintéznem,
így történt minden esetben, amikor ön sürgette a pénzt, ill. a könyveket és a dúcokat. És én minden egyes levele után abban a hitben voltam, hogy eleget tettek az
ön sürgető felszólításainak.
Valószínű, hogy a levelem elején jelzett
különlegesen
nehéz és hibánkon kívül reánkszakadó váratlan bajok tették lehetetlenné a más
esetben igazán furcsának feltűnő és nálunk elő nem igen fordult
elhanyagolást.
Miután tudtam azt, hogy Kovács László Pesten beszélt is önnel, igazán
levettem
egész gondomat erről az ügyről.
Most szabadságon vagyok, de örvendek, hogy ide Sztánára írt. Azonnal írtam a
Céhnek, hogy ha még nem szedték volna össze a dúcokat, azonnal pakolják azokat
össze és miután Bánffy gróf úr csütörtökön utazik Pestre, megkérem, vigye fel és
juttassa el Önhöz. Egyszerűen postára nem merjük őket feltenni, nehogy
elvesszenek. És mégegyszer nyomatékosan figyelmeztetem
a pénztárt, hogy okvetlenül
utaljon önnek pénzt, valamint az expedíciót személyesen utasítom, hogy küldje el önnek a szerzői példányokat azonnal. Ezt vállalom és azt hiszem, hogy ebben az ígéretben nem fog csalódni.
Nagyon sajnálom, hogy ilyen levelet kellett nekem írnia, de belátom, hogy
önnek van igaza, és a Céhet terheli önnel szemben minden hiba. Csupán igazolása,
de nem mentsége az, amit fentebb írtam. És magamat sem akarom menteni, csak
8 Tiszatáj
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igazolni ön előtt, akit igazán nagyra tartok, tehát nem szeretném, ha
elveszteném
azt a bizalmat, amit eddig ön részéről
tapasztaltam.
Még egyszer kérem, nyugodjon meg és ne haragudjék
túlságosan reánk egészünkre és ne különösen egyenként, mert a legtöbbször nem rajtunk múlik
valaminek teljesítése, vagy nem teljesítése. Legfőképpen azért, mert a hátunk megett egy
krajcár tőke sem áll.
Amit pedig megígértem, azt feltétlenül teljesíteni
fogom.
őszinte igaz barátsággal
Kós Károly
Sztána, 1933 szept. 8
Kós válasza jókor érkezhetett s jól hathatott, mert helyrebillentette a m á r - m á r
fölboruló kapcsolatot. Bár Buday még szeptember 23-án (tehát kb. két héttel Kós
levele után) sem kapta meg honoráriumát, tisztelet- és recenzióspéldányait, az érvelés szemmel láthatóan megnyugtatta. Bizalma ugyan megrendült a Céh adminisztrációjában, de, úgy tetszik, Kósba vetett hite helyreállt. „Kedves jó Uram
— írta neki szeptember 23-án —, nagyon köszönöm levelét, mely részben megnyugtatott: látom, hogy nem ö n s nem szándékkal okozta nekem azt az erkölcsi és
anyagi kárt, melyet vallottam. Higyje meg, már ez is sokat jelent nekem, m e r t talán
az objektív károsodásnál is tragikusabban fogtam fel azt, hogy az ö n tisztaságában
és egyenességében kellett meginognom. Most úgy látom, másutt van a dolog gyökere." „ . . . higyje el, hogy múltkori levelem tényleg nagyon f á j t magamnak is és
sohasem hittem volna, hogy annak megírására sor kerül."
4
Az Arany-kötet körüli problémák mégis megváltoztatták Buday és Kós viszonyát; Budayt, úgy tetszik, a pillanatnyi csalódás „felnőttebbé", önállóbbá tette.
A tisztelt Mesterből Kós többé-kevésbé egyenrangú partner lett" számára. Ezt az
„emancipálódási" folyamatot azután — nyilván Kós jóvoltából is — személyes találkozásuk csak erősítette. Néhány hónappal később, 1933 december közepén ugyanis
Kós — az erdélyi írók egy csoportjával: Bánffy Miklóssal, Ligeti Ernővel, Kemény
Jánossal és Tamási Áronnal — Szegedre látogatott. Az erdélyi íródelegáció december 15-én a Dugonics Társaságban lépett föl, 16-án pedig a már nagybeteg Móra
Ferencet látogatta meg. A szegedi föllépés egyik előkészítője, szervezője Buday
György volt, egy estét — valószínűleg 15-én — együtt is töltött Kossal. Sőt, n e m csak ő, de a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának több tagja is. Hogy e találkozás hogyan zajlott le, nem tudjuk, s ma már azt sincs módunk kideríteni,
miről folyt a beszélgetés. Az azonban bizonyos, hogy Kós ekkor Budayt, mint a
Szegedi Fiatalok vezéregyéniségét ismerte meg, s benne — a művész mellett — most
már saját küzdelmeinek folytatóját és továbbvivőjét is fölfedezte. Érthető tehát,
hogy a személyes találkozás (az Arany-balladák kiadása során fölmerült problémák
ellenére) kapcsolatukat elmélyítette, sőt — dacára a nagy korkülönbségnek — kapcsolatukból barátság is lett. Az Arany-kötet kiadói előszavában Kós m á r jelentős
művésznek ítélte Budayt, személyesen megismerve pedig, úgy látszik, az emberhez
is közelebb került. 1934. január 19-i — erre a találkozásra is reflektáló — levele
legalábbis erre vall:
Kedves jó öcsém s barátom!
Rég illett volna, hogy írjak és megköszönjem Neked és általad a szegedi fiatal
magyarok igazán kedves és megható viselkedését velem, a már öreg emberrel
szemben. Jól esett, mert hiszem, hogy őszinte volt az arcotok és azt tükrözte, ami a lelketekben volt. S jól esett, mert az az érzésem volt, hogy talán mégsem volt hiábavaló az a sok lemondás és néma tűrés, ami bizony-bizony
megtört engem,
mint
embert, de méginkább megtapodott, mint művészt, mert elvette a levegőmet és a
napsütést, meg az áldott esőt. És nem volt hiábavaló a munka és küzdelem
sem,
ami mind nem az exisztenciáért való volt, hanem bizony érettetek, a magyar jöven114

dóért, mely sok-sok romot kell eltakarítson és sokat, nagyot kell újból,
fundamentomból felépítsen.
Talán jól éreztem meg, hogy valamit megéreztetek bennem abból, ami legbelsömben van és a miből kifelé, a világba nem látszik és nem látszhatik sok. Hiszen
amit dolgoztam: épület, rajz és írás, nehéz emberi életem ellopott óráinak, éjjeleinek lehetett csak csonka eredménye és nem lehetett az én fő munkám, az életem
igazi munkája. Mert ezt a sors megtagadta tőlem és még
sokunktól.
Valami effélét éreztem ott Szegeden ott közöttetek és magammal
kapcsolatban
és ez jól esett, mert ember vagyok. Ember, akinek ma igazában nincsen
kortársbarátja s testvére, atyjafija és aki élete útján már lefelé ballag nagy nagy egyedülvalóságban.
Bocsáss meg nekem, édes jó öcsém, ha szentimentális vagyok, de ígérem, nem
leszek ezután. Nem szeretem, hogy az emberek belém lássanak és nem szeretem, ha
gyengének és esendőnek láthatnak. Nekem mindig a reális erő imponált és az igazi
emberi bátorság és magabízás. Az egyedül álló és a maguk útját a maguk eszével
és erejével taposó emberek imponáltak nekem mindig és máig napig. Talán ezért,
ebből a hiúságból indulva csináltam annyi bolondot életemben és néhány — eredeti
dolgot, ami mégiscsak megérte a sok bolondságot.
Nem tudom, megkaptad-é a pénzt Szeged városától?
Es azután még valami pénzt utaltunk ki Neked Bpesten? Ha valami baj volna,
kérlek, írj és ha módunkban van, hidd el, hogy mindent elkövetek, hogy hozzájuss
a pénzedhez.
Mi van a székely balladás
illusztrációiddal.
Melyik balladákat illusztrálod meg? Kíváncsi vagyok reá. Hátha lehetne szép
albumot csinálni belőle. De akárhogy is lesz, itt mindenesetre propagandát
csinálunk neki. Természetesen,
szeretnők kiadni mi is, s ha jónak látod, lehet velünk
beszélni erről.
Még egyszer szívemből köszönöm Neked és többi fiatal barátaimnak azt a meleg szeretetet, melyet Tőletek ott Szegeden kaptam és amely nekem nemcsak akkor
esett jól, de melegíteni fog, amíg élek.
Az Isten áldjon, szeretettel ölel bátyád
Kós Károly
Kolozsvár 934. jan. 19.
E levél, szemmel láthatólag, már az idősebb barát levele a fiatalabbhoz. Buday
és Kós kapcsolata kétségkívül ekkor s ezzel lett két egyenrangú művész és közéleti
ember kapcsolata; a majdnem negyedszázadal fiatalabb Buday ekkor nőtt föl végleg mesteréhez.
5
Sajnos, a kapcsolat elmélyülése ellenére, a Kós fölvetette ötlet — a „megillusztrált" székely népballadák albumban való kiadása a Szépmíves Céh jegyzésében —
nem, illetve másképpen valósult meg. Buday, bár az illusztrációkat elkészítette, kiadásukat nem a Céhre, hanem a budapesti Egyetemi Nyomdára bízta. A kiváló műszaki adottságú, remekül fölszerelt fővárosi nyomda ugyanis — Czakó Elemér aktív
támogatásával — 1935 nyarán kiadta a székely balladák egy impozáns válogatását, s
e gyűjtemény illusztráló ja, tipográfiai megtervező je: az egész könyv „elgondolója"
Buday volt. E szépen kivitelezett remek könyv Buday György egyik legismertebb,
legnépszerűbb munkája lett; nevét ma is sokan e könyv révén ismerik s tartják
számon. Kós előzetes érdeklődése tehát indokolt volt, jó kiadói érzékre vallott.
Az elkészült műből, bár az nem a Szépmíves Céhnél jelent meg, természetesen
Kós Károly is kapott tiszteletpéldányt. A könyvet az Erdélyi Helikon — Vásárhelyi
Z. Emil révén, de nyilván Kós tudtával, sőt jóváhagyásával — még 1935 novemberében ismertette is. Kós reflexiója azonban valami miatt azúttal elmaradt. Nem
reagált Buday újabb könyvküldeményére, az Illyéssel és Ortutayval közösen készített Magyar parasztmesék című kötetre (1935) sem. Könyvének, a Buday Nagy An8*
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tálnak a megjelenése (1936) után azonban eszébe jutott szegedi barátja, s m u n k á j á ból küldött neki egy példányt. A küldeményhez levelet is mellékelt s ebben végre
a balladakötetre is reflektált. „Réges-régen szégyenlem — írta Budaynak 1936. november 14-én —, hogy nem köszöntem meg mái napig azt az igaz szívbeli nagy
örömöt, amit a Székely balladák és a népmesék könyvével nekem szereztél. Nagyonnagyon hálás vagyok Neked; ki sem tudom azt fejezni szóval, amit mindig érzek,
amikor csak reá is pillantok ezekre a könyvekre. Nem tudnám ma m á r el se képzelni másképpen a Balladákat, mint ahogy azt Te megcsináltad nyomdailag, díszítésben, kötésben, papírral, betűvel: mai könyvformájában." Ez alighanem a lehető
legnagyobb dicséret volt, amit a kötet s megteremtője kaphatott. S a dicséret szubjektív értéke csak nő, ha tudjuk, hogy Kós mindig is mily fontosnak tartotta a székely balladákat, s mily nagy szerepet játszottak ezek életében: „ . . . bizonyosan tudom — írta levelében is —, hogy mint művész (ha és amiben talán az vagyok)
kevés egyébnek köszönhetek annyit, mint éppen a székely balladáknak."
Sajnos, érdemi kapcsolatuk ezzel le is zárult. Buday György, mint ösztöndíjas,
ekkor már Olaszországban élt s bár időnként hazalátogatott még, élete ekkortól
lényegében már külföldön — Olaszországban, majd Angliában — telt. Sőt, ösztöndíja
lejárta (1940) után sem tért haza. Kapcsolatai így jórészt elhaltak vagy meglazultak
— a világháború éveiben még családjával sem tudta a kapcsolatot tartani. Kós elismerő levelét is már nem ő, hanem a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának
akkori titkára, Gáspár Zoltán vette először kézhez. S Gáspár kezébe került először
Kós újabb, 1936. november 20-i Budayhoz írott levele is. Sőt, ezt m á r nem is a
Rómában élő s dolgozó Buday intézte el, illetve válaszolta meg, hanem maga Gáspár. Szegeden élve ugyanis könnyen teljesíthette Kós kérését, s a Szegedi Kis Kalendárium 1937. évi kötetének 10 példányát már ő küldte meg Kolozsvárra. Az 1936
karácsonyára hazalátogató Buday így már csak megerősíthette helyettese döntését s
ügyintézését. Utolsó — jelenleg ismert — gesztusa az volt, hogy a Gáspár Zoltán
által elküldött kis kalendáriumokat ajándékképpen ajánlotta föl Kós Károlynak.
Jelenlegi ismereteink szerint többet nem is találkoztak.

BUDAY GYÖRGY METSZETE
116

