
D O K U M E N T U M 

SZËP ERNŐ HÜSZ LEVELE 

Az itt közölt húsz kis levél (levelezőlap) közül tizennyolc nekem 
íródott, részint Budapestről Debrecenbe, részint Budapestről - Buda-
pestre. Két levél nem közvetlenül nekem szól, de tárgya velem kapcsola-
tos - , ezért is kerülhetett annak idején az én íróasztalom fiókjába. A 
feladó címeként minden esetben VI. Liszt Ferenc tér 11. szerepel. A 
címzett vagy a debreceni Nemzetőr utca 4. számú házban, vagy Buda-
pesten a kultuszminisztériumban, olykor Bakáts tér 3. számú lakásán 
kapta meg a postai üzeneteket. A két, nem nekem küldött levél közül 
az egyik Kardos Pálnak szólt, a debreceni Zelemér utca 3. számú 
házban, a másik Soltész Pálnak, Hajdúszoboszlón A küldemények 
egy része borítékba zárt levél, másik része nyílt levelezőlap. Az egyik 
üzenet postára sem került papírszelet. Ezt ceruzával írta a költő, min-
den többi értesítését tintával. A borítékok nagy része elkallódott, s 
nyilván elkallódott a vészes és zavaros időkben Szép Ernő néhány 
nekem szóló levele, levelezőlapja is. A levelek keltezetlenek, s így 
kronológiájuk kissé bizonytalan. 

Az egyes üzenetekhez gyér jegyzeteket fűztem, ezekben feledésbe 
merült vonatkozásokra próbáltam némi fényt deríteni. 

* 

Kedves Barátom, 

köszönöm kedves és megtisztelő figyel-
mét. Bizony oly rengeteg sok dolgom van, hogy valami külön 
új dolgot nem tudok ígérni a lapjukba. Kívánok sok szerencsét. 
Ha talál valahol valami olyas dolgot tőlem, ami tetszik Magá-
nak, s ami alföldi vonatkozású, adja le bátran a lapban. Én 
itthon nem teszek el semmi firkálásomat, ezért nem tudok 



Dokumentum 179 

küldeni. Egyszer talán, ha több időm lesz rá, írok majd Maguk-
nak külön is valamit, ami tán közölhető lesz. Isten áldja meg 
és segítse meg mindenben. Üdvözli 

Szép Ernő 

(1919 januárjában Gáspár Endre társaságában Új Világ címmel irodalmi 
folyóiratot indítottam Debrecenben. Schiffer-Soltész Pál barátom, aki 
Szoboszlón lakott, kéziratot kért az ugyancsak szoboszlai Szép Ernőtől, 
az akkor már országos hírű pesti költőtől, az Új Világ számára. A fenti 
levél neki szól.) 

Igen tisztelt Tanár Úr, 
őszintén megmondom Önnek: nincs 

most kedvem elmenni felolvasni. Különösen Debrecenbe 
menni nincs kedvem, ahol diákgyerek voltam, a maitól annyira 
különböző világban. Talán később megemberelem magam, ha 
megengedik, magam jelentkezem majd. 

Köszönöm az Önök figyelmét, külön köszönöm dr. Vág 
igazgató úr kedves hívását. 

Minden jót kíván Önöknek hálás szolgájuk 
Szép Ernő 

jan. 20. 

(A zsidó gimnázium egyik irodalmi estjére hívtuk meg a költőt. Igaz-
gatónk szállást ajánlott neki saját lakásán. Az elhárított meghívásnak 
Szép Ernő később eleget tett. - A csonka keltezésű levél a Hotel 
Palatínus levélpapírján íródott.) 

A következő „levél" igazában nem is levél, hanem dedikáció, annak 
is a lehető legrövidebb terjedelmű. 1929-ben előadást tartottam Debre-
cenben Szép Ernőről, s az előadásról megjelent hírlapi beszámolót 
elküldtem budapesti címére. Néhány nap múlva postán megkaptam Jó 
szó című verseskönyvét, még pedig egyetlen szónyi ajánlással: „Meg-
hatottan." 

Igen tisztelt Tanár úr, 
hálás szívvel köszönöm a finom kis 

ajándékot 
Szép Ernő 

1 2 * 
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(A két sornyi üzenet nyilván a költő debreceni látogatásai előtt kelt. A 
levélpapír három lapja beíratlan maradt. Az „ajándék" bizonyára vala-
melyik írásom volt, talán 1930-as Rimbaud-könyvecském.) 

Édes Lacikám, 

szombaton este 1 /2 11-re érkezem, a gyors-
sal. Föltéve persze ha helyet kapok a vonaton. Ha másnapra 
maradna így az utazás, persze megsürgönyzöm, ha sürgöny 
nem jön, magam jövök. S z e m i s z 

Sz. Ernó' 
csütörtök 

(A Palatínus szálló levélpapírján írt keltezetlen sorok.) 

Édes Lacikám, 

készültem bizony, sok minden dolgom miatt 
kellett — és kell még mindig — halogatni Debrecent. Remélem, 
8 - 1 0 nap múlva mehetek — ha ugyan akkorra már nincs 
valami elmenő tervetek. Igyekszem, ha csakugyan otthon ma-
radtok, mennél több napot tölteni köztetek. — Természetes, 
egy-két nappal előbb sürgönyben jelzem pontos érkezésemet. 

Nagyon meghatottál hűséges kis episztoláddal. 

Öreg barátod 
Szép Ernő 

(Keltezetlen levelezőlap, postabélyegzője: 1943. június 15. - A „hűsé-
ges kis episztolára" már nem emlékszem.) 

Édes Lacikám, 

még mindig nem jól esik némelyik reggel, 
hogy nem Debrecenben ébredek fel, a Te dolgozószobádban. 
Már dolgozol (mint pedagógus) tudom, és képzelem milyen 
nehéz lesz ez a megrövidített esztendő. Kíváncsi vagyok, el-
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készültél-e már teljesen Rimbaud-val? Ugye küldetsz majd 
példányt, ha meg is jelent? Viszonozom majd a mesékkel, 
ezek karácsonyra megjelennek. Ha megengeded, kérek valamit: 
szólj, Lacikám, Gács Demeternek, tudakolja meg, ha nem 
tudná, Markovics hortobágyi ménesmester keresztnevét; el-
felejtettem, hitted volna? És írja meg nekem levelezőlapon, az 
árát megtérítem, ha lerándulok újra Debreczenbe, mert azt 
óhatatlanul megcselekszem. Nagyon kedves estét töltöttem 
Pesten nemrég Vág Sándorékkal, kicsit Debreczenben érez-
hettem magam. Pali fiadnak gratulálok a dicsérethez, amit az 
Ararát-pályázaton kapott. Nagyon szép ez is, ez már mégis 
több, mint az Önképzőkör. Csókolom Nellidnek min dákét ke-
zét, Évának is küldök egy kézcsókot. Majd levonjuk, ha felnő. 

Pá Drágáim, minden jót. 
Hű pajtásod 

Szép Ernő 

(A keltezetlen levelezőlap a postai bélyegzőből kiolvashatóan 1943 
novemberében íródott. - Megrövidített esztendő - a háborús évek 
viszonyai között több ízben megcsonkították az iskolaévet. — Második 
Rimbaud-kötetem 1944-ben jelent meg. - Gács Demeter - ez időt tAz 
Est című budapesti hírlap debreceni tudósítója. - Vág Sándor — debre-
ceni gimnáziumunk igazgatója - Ararát - zsidó irodalmi almanach.) 

Lacikám, 
szeretném tudni, megjött-e az a két francia 

könyv, amelyeket Pali fiadnak küldöttem. Évához méltó aján-
dékot még nem találtam. 

Fájdalom, nem tudom azt a kedves gondolatomat valóra 
váltani, hogy a karácsonyi hétre leruccanjak Debrecenbe. Hús-
vétra, ha élünk, hiszem, lemehetek. 

Minden jót Mindnyájatoknak! 
Emő 

(Keltezetlen levelezőlap, írásának időpontja felől az elmosódott postai 
bélyegző sem igazít el. - Pali, Éva - gyermekeim.) 
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Édes Pali, 
nem tudom már a Laci címét, a Te címedről jött 

a könyve. Rajtad keresztül köszönöm meg. 
A levél második fele Hozzád is szól, nyitva hagyhattam. 

Tisztelem kedves házadat 
szerető öreg pajtásod 

Sz. Ernő 

(A margitszigeti Palatínus szálló levélpapírján írt, keltezetlen sorok egy 
nekem írt levélről is szólnak, erre vonatkozhatik egyik alább következő 
levelezőlap első sora. - Nem emlékszem, melyik könyvemet köszöni 
meg itt a költő. Héber antológiámról vagy második Rimbaud-kötetem-
ről lehet szó; az antológia 1943-ban, a Rimbaud-kötet 1944-ben jelent 
meg. - A címzett: Kardos Pál tanártársam, meghitt barátom, utóbb egy 
Nagy Lajos- és egy Babits-monográfia szerzője.) 

Édes Lacikám, remélem zavartalanul megkaptad a levelemet 
(amelyikben gyönyörű könyved megköszöntem) — úgy emlé-
keztem, hogy a Nemzetőr utcai cím a Pali címe; később jutott 
eszembe, hogy az Zelemér u. 3. 

Különben pedig várom debreceni tervemet illető szíves érte-
sítésedet. 

Jó munkát, jó egészséget, 
szerető öreg pajtásod 

Sz. Ernő vasarnap 

(Keltezetlen levelezőlap, postai bélyegzője olvashatatlan. A „debreceni 
terv" nyilván a költő újabb debreceni látogatására vonatkozik.) 

Édes Lacikám, 

nem győzöm a meghatottságot, amit becses 
leveled árasztott bennem. 

Igenis készülgetek le Debrecenbe, persze csak egy-két napos 
látogatásra, többet a sors nemigen engedélyez. Kenyérkeresője 
és rendezője és igazgatója vagyok gyámoltalan testvéreimnek, 
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szinte minden nap ád valami speciális dolgot ez a többszörös 
tisztségem. Hát ha lesikerülök mostanában, csak week-endről 
lehet szó, az érvényesebb és magamat boldogító leruccanás, 
ami két hetet is jelenthet, csak a tavaszon következhetik, ak-
korra hiszem valami kis adag nyugalmi helyzetet teremthetek. 
Olvastam minap az Ararát-ban azokat a nagyon jóindulatú so-
rokat, amelyeket élvezetes cikkedben a könyvemnek szentel-
tél: köszönöm. 

Hadd kéljek valamit, Lacikám: azt pedig, hogy írd meg ne-
kem ama tizek nevét, akik a füzetecskémet megvették (Vág 
Sándor megmondja). Mert a terjesztő szerv most a vidéket is 
munkába veszi, el akarnám kerülni, hogy az illetőket még egy-
szer molesztáljuk. 

Tolmácsold kérlek meleg köszönetemet Vág Sándornak is 
azért az önfeláldozó ajánlatért, amellyel megtisztel. Csak úgy 
fogadom majd el, ha igazán nem zavarom a kényelmében; a 
Bikában is ellakhatok, ha a zsidót befogadják. 

Meleg szeretettel tisztelem kedves kis családodat, Kardos 
Paliékat, Vág Sándort, a tanári szobát. 

ölelő barátod 
Szép Ernő 

(Keltezetlen levél, talán 1943 őszéről. - Vág Sándor gimnáziumi igaz-
gató 10 előfizetőt szerzett Debrecenben Szép Ernő új kis könyvére, 
azonfelül lakását is felajánlotta a költőnek debreceni vendégeskedése 
idejére.) 

(Szép Ernőtől) 
Édes Gyerekeim: 

holnap (vasárnap) ha itthon ebédelnek 
(-tek), eljönnék ide feketére, 3 órára, jó? Laci telefonozzon 
holnap d. e. 1 /2 11 tájban, vagy délben 1 óra körül, 
(120-620). 

Pá 
Sz. Ernő 
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(Ceruzával keskeny papírlapra írt üzenet; nem postai küldemény. -
1945. április 10-től Budapesten laktam, a kútuszminisztóriumban dol-
goztam.) 

Lacikám, 

Dr. Fischer Annie: nagyon szeretem, járok hozzá-
juk, régi jó barátaim, az ura sok jót tett velem. (Az asszony a 
dr. nem a féij.) Roppant szeretném, ha lendíthetnék a dolgán 
valamit. Pompásan tud németül, angolul, franciául, ő fordí-
totta 45-ben (v. 46-ban) az Új Idők kiadónak a híres Inside 
America c. amerikai könyvet. 

Ha valahogy nem lenne már idő arra, hogy postán értesítsd 
Fischer Anniét, arra kérlek, küldj nekem sürgönyt (amelynek 
költségét visszaadom majd!), én aztán telefonozok F. Annienek, 
hogy az ankét megkezdése előtt beszélhessen Veled az írószö-
vetségben. 

Köszönöm, Lacikám, 
F. Annie címe: 
Fischer Ödönné 
I. Budafoki űt 7-9 . V. em. Tisztel 

Ernő bá 

(A keltezetlen levélben pártfogolt Fischer Annie persze nem azonos a 
zongoraművésznővel. Hogy találkoztam-e vele és „lendíthettem-e" a 
dolgán, arra már nem emlékszem.) 

Köszönjük, édes Lacikám. 

Ernő bá 

(A képeslapon, amelyet a költő kultuszminisztériumi címemre küldött, 
gumibélyegzővel nyomott dátum áll: 1948. május 18. - Hogy mire 
vonatkozik a köszönet, már nemigen tudom. A többes számú „köszön-
jük"-ből mégis sejtek valamit. A költő egy ízben nagyon bizalmasan és 
nagy zavarban arra kért, hogy a minisztérium segítse hozzá valamilyen 
rovarirtó szerhez, mert ő is, nővérei is nagyon szenvednek a férgektől. S 
az a szer seholse kapható . . . Segítettünk neki.) 
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Lacikám, 

hétfőn újra megrohamoztam a telefonodat, 1 óra 
tájt, megint senki se felelt sokáig. Úgy látszik, a postámat nem 
kaptad meg, hiába vártam postai válaszodat vagy a telefont a 
Fészekbe. (Este 9 -10 közt.) Legjobb, ha írsz és megjelölöd, 
hol melyik nap várjalak du. 6 körül, ha még aktuális a velem 
kapcsolatos témád. 

ölellek és tisztellek Mindnyájatokat. 

(A levelezőlapon gumibélyegzővel nyomott keltezés: 1948. nov. 17. — 
Az „aktuális témára" nem emlékszem.) 

Édes Lacikám, 

ma (hétfőn) 1/2-2 közt legalább félóráig 
harcoltam a Kultusz telefonjaival. Se a Müv. ügyosztály, se a 
Főosztály nem felelt. Légy oly jó kérlek engem a Fészek-
klubban akármelyik este 9 óra tájban felhívni; vagy levlapon 
jelezni, melyik délután 6 órakor és hol parancsolod, hogy ott 
legyek. 

Kézcsókom Kardos Lászlóné elvtársnőnek. 
Ölel 

Ernőd 

(A levelezőlap keltezetlen, az elmosódott postai bélyegző mintha 48 
októberét mutatná.) 

Édes Lacikám, 

felkeresett egy hölgy, a kultuszminisztérium 
kiküldöttje, kitöltött az adataimmal egy ívet. Nyilván azért 
küldték, hogy megvizsgálják, kaphatom-é tovább is az ösztön-
díjat. Ez bizony csak akkor jutott eszembe, mikoi már elment 
a hölgy. Megvallottam, hogy keresek vagy 500 forintot havon-
ta, hogy könyvem jelent meg, és hogy talán darabom is elő fog 
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adódni. És a kérésére azt is megmondtam, hogy a pártnak nem 
vagyok tagja. 

Lacikám, tudod az ösztöndíjra milyen szükségünk van . . . 
Nem ártana, ha találkozván Bókával vagy magával Ortutayval, 
szólani volnál kedves, ne engedjék elvenni azt a bizonyos nyug-
díj-jellegű járandóságomat (havi 538 f.). 

Köszönöm a fáradságodat, Lacikám. 
Körülötted remélem csak jó újság van. Úgy legyen, ámen. 

Ölel és kézcsókjait küldi 
, Sz. Ernő szerda 

(Cégjelzés és keltezés nélküli levélpapír. A költő „nyugdíj-jellegű 
járandóságát" nem vonta meg a minisztérium.) 

Lacikám, 

elmennék Hozzátok vasárnap délután mondjuk 
1/2 5-re. írd meg kérlek, még idejében megkaphatom a postá-
dat, konveniálok-é vasárnap, vagy átteszel a következő vasár-
napra? A címet is jó lesz megírnod, már nem jól emlékszem, 
Bakács-tér 3. - vagy Kálvária tér 3.? Emeletet, ajtót is írj meg 
bátran. Elviszem majd a Bóka Lászlónak szánt könyvemet is. 

Csókolom a kilincsedet, hogy ne legyen olyan hideg. 

Öreg barátotok 
, , ,„ Sz. Ernő 
hetfo 

(Keltezetlen levelezőlap; gumibélyegző. 1948. febr. 13.) 

Édes Lacikám, 

aki másnak vermet á s . . . Nekem kértél és 
magad kaptál. Ez az én édes vigaszom. 

Ölel 
Sz. Ernő 
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(Keltezetlen levél; az elmosódott postai bélyegző mintha 1948. május 
16-ot mutatna. A levél tartalmi vonatkozásaira nem emlékszem, de 
valami rejtett szemrehányást érzek benne. Kivált a levélzáró formula 
szokványosabb-hűvösebb a többi levélénél. Talán valamilyen kulturális 
juttatásból hagyták ki a költőt.) 

Lacikám, 

vasárnap (9-én) d. u. 5 órára Nálatok leszek. Ha 
nem konveniálok, írd meg, kérlek, elhalasztjuk a látogatást; ha 
nincs akadálya, ne írj, ott leszek. 

Hü olvasótok 
Sz. Ernő 

kedd 

(A keltezetlen levelezőlap postai bélyegzőjéből 1949. október 4-et [? ] 
olvasok ki.) 

Közli: KARDOS LÁSZLÓ 

TAMÁSI ÁRON LEVELEI MOLNÁR JENÖHÖZ 

Tamási Áronnal 1912 szeptemberében a székelyudvarhelyi róm. kat. 
főgimnázium harmadik osztályában találkoztam. 

A III., IV., V. és VI. osztályokat együtt jártuk, s már kezdettől, de 
inkább a IV. osztálytól fogva barátságban éltünk. 

1918-ban egészen véletlenül az olasz tűzvonal megett rövid időre 
még találkozhattunk. 

1920 szeptemberében, beiratkozáskor a Kolozsvári Kereskedelmi 
Akadémia magyar tagozatán örvendtünk egymásnak és két esztendőn 
keresztül - az 1920/21. és 1921/22. tanévekben - együtt laktunk az 
Egyetem utcai Szt. József fiúnevelő intézetben. 

A barátság Tamási Áron élete végéig tartott. 

14* 


