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vei és kurzívan szedett Totam szóhoz a következő lábjegyzetet fűzte: 
,Jior: videtur nomen Tota adiective sumsisse, quum illud in vrtiaque 
editione non modo païuis litteris scripserit: sed nec cursiuis, sicut cetera 
sólet, distinxerit.'" 3 Vagyis: „Horányi, úgy látszik, melléknévnek vette 
a Tota nevet, minthogy mindkét kiadásában nemcsak kisbetűvel írta, 
hanem kurziválással sem jelölte, mint a többi nevet." Katona tehát a 
kérdéses mondatot minden bizonnyal így értelmezte: „Elhozta magával 
Constantia királyné Simon és Bertram gróf húgát is, aki híre szerint 
(„nomine") teljes egészében („totam") olyan deli és szép volt, 
hogy abban az időben alig tartottak valakit hozzá hasonlónak." Mint 
már Waldapfel13 is felfigyelt rá, itt van szó a spanyol lány világ-
hírű szépségéről is, amelyet Katona szintén említett a Jegyzésben. 
Igaz, itt nem Simon és Mikhál, hanem Simon és Bertram a spanyol 
jövevények, a nemzetséget azonban Simon és Michael nemzetségeként 
említi Kézai is. 

A következő mondatban van szó arról, hogy ez a leány Benedek 
herceggel, Konrád fiával kelt egybe, Martinsdorf faluval együtt jegyaján-
dékokat kapván Imre királytól és Constantia királynétól. („Cui quidem 
virgini Benedictus Dux Conradi filius cum villa Meretinsdorf pro 
dotibus ex parte Emirici Regis et Reginae Constantiae est coniunctus.") 

A fentiek figyelembevételével el kell ejtenünk azt a lehetőséget, 
hogy Katona András király 1221-i oklevelét olvasta. A Jegyzésben 
említett iromány Kézai, mégpedig az a kiadása, amelyben a Tota név kis 
kezdőbetűvel szerepel, melléknévként értelmezhető. 

OROSZ LÁSZLÓ 

SZABÓ DEZSŐ LEVELEI VEJJA MÉRNÖKHÖZ 

Szabó Dezső húsz levele (1908 május 11. és 1909 december 26. közt 
kelt kilenc képeslap és tizenegy levél) az író első párizsi útja és székes-
fehérvári tartózkodása utáni időkből: nagyváradi életéről és második 
párizsi útjáról ad hírt, és két székelyudvarhelyi lappal zárul. 

12Magistri Simonis de Keza de originibus et gestis Hungarorum . 
Buda, 1833. 85. 

1 3 I . m. 393. 
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A levelek és képeslapok irodalomtörténeti érdeklődésre tarthatnak 
számot, mert Szabó Dezső félbemaradt önéletrajzi regényének néhány 
jellemző helyét is felvillantják - esetenként másképp és teljesebb for-
mában, mint ahogy azok a regényben olvashatók. Szabó Dezső regény-
írói módszere így érdekes megvilágításba kerül, hiszen az 1944 tavaszán 
és őszén - légiriadók és bombázások szüneteiben - írt emlékezések 
egyes részleteit saját egykori hiteles fogalmazásában ellenőrizhetjük 
leveleiben. 

Az Életeim című posztumusz, lazán regényesített önéletrajz, mint 
ismeretes, Nagy Péter gondozásában jelent meg 1965-ben, két testes 
kötetben, a Szépirodalmi Könyvkiadónál. Most értékelhetjük csak iga-
zán, hogy a kéziratcsomót szakember, Szabó Dezső életrajzírója, a 
nyilvánosságnak adta át. Bár feltételezhetjük, hogy Szabó Dezső, ha 
életben marad és ideje marad, egyes részeit kiegészíti, vázlatosságán, 
elnagyoltságán javít; de nem valószínű, hogy ezzel sokat segített volna, 
megvalósíthatatlan arányú terve előbb-utóbb amúgy is maga alá temette 
volna az alkotót. Hiszen az Életeim megírásában még az első világhábo-
rúig sem jutott el. 

— Most harmincéves vagyok - mondta az idős író, amikor könyve 
egyik fejezetének írása közben ismét a lakóház légoltalmi pincéjébe 
vonult. Újból átélte ifjúságát. Emlegette, hogy egyszer volt életében 
szerelmes Nagyváradon, de az sem tartott soká. Nyilván akkor írta az 
idevágó részleteket. 

Az eddig kiadatlan, most közzétett levelek Szabó Dezső fiatalságá-
nak ebbe az egyszer volt — vallomása szerint — legboldogabb korszaká-
ba vezetnek el. 

* 

A levelek címzettje e dokumentumok közreadójának néhai édesapja, 
(id.) Demény János, aki 1934-ig a Vejja családi nevet viselte. Született 
1882 február 5-én Alberti nagyközségben, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye monori járásában. Apja ácsmester volt, anyja, Demény Mária, 
nemesi származású földbirtokos leány. Apám fiatal éveiben szűkös 
anyagi körülmények közt élt, sok leánytestvére volt (csaknem féltucat), 
és apja - ahogy hallottam - felélte felesége birtokát. Az államvasutak 
fiatal mérnökeként 1907 nyarától 1911 nyaráig Székesfehérvárott dol-
gozott (ennek az időszaknak elejére esik barátkozása Szabó Dezsővel), 
később sokáig építési és pályafenntartási osztályvezető volt Budapesten, 
utolsó éveiben igazgató. Szívroham végzett vele 1945 szeptember 17-én 
Budapesten. 

Megemlítem, hogy apám régi nevét felmenő rokonai többféleképpen 
írták, az ácsmesternél esetenként ékezetesen, Véjja-ként szerepel, távo-

7* 
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labbi felmenők a Veja nevet viselik. Szabó Dezső mind a húsz leve-
lét-lapját hibásan címezi Véjja vezetéknévvel. Enyhiti vétkességét, hogy 
apám Vejja családi nevének helyes kiejtése viszont mégiscsak Véjja volt. 
Melich János legilletékesebb, írásban adott véleménye szerint ez a név 
eléggé szokatlan ugyan, de hangzásában nem magyartalan. (Levele 
apámhoz kelt: 1933 december 6-án.) 

Nem állítanám, hogy apám hive lett volna Szabó Dezsőnek, mert 
amikor én ifjúi rajongásomban magam vágta ösvényen eljutottam hozzá, 
Lombroso tanítását, a zseni és őrült rokonságát emlegette. De két jó 
tulajdonságát megjegyezte: Prohászka lélekhalászó szándékának ellenállt, 
és tartozásait lelkiismeretesen visszafizette. Apám nem volt művész-
karakter, természettudományos tájékozottsága azonban igen magas fo-
kon állt. Lehetséges, hogy Szabó Dezső ezért szerette őt. 

A levelekben előforduló - főleg keresztnevekkel szereplő — szemé-
lyekről sajnos alig mondhatok többet, mint amennyi az Életeim vonat-
kozó részeiből filológiai aprómunkával valószínűsíthető. Apám bizony 
tudna minderre felelni. Sajnos éretlen koromban nem érdekeltek ezek a 
részletek, és ha beszélt is róluk apám, emlékezetemből elpárologtak. 

(Példának mindenesetre felhozhatom, hogy a 3. sz. levélben említett 
„Lackovics" [Laczkovits] vendéglő törzsasztalának ,jókedélyű, szíves 
emberei" közül az 5., 11., 14. és 15. számú levél jellegzetes keresztnevú 
Rajmundja kétségkívül a II. kötet 165. lapján szereplő és a jegyzetek 
608. lapján megadott szerkesztői tájékoztatás Schmidt-Vasverő Raj-
mundjával azonosítható az Életeimben. A kölcsönzések törlesztése kö-
rüli bonyodalmakkal féltucat levélben szereplő Béla feltehetőleg a két 
Kukorelly fiú közül az idősebbikkel, Bélával azonos, kevésbé valószínű, 
hogy Szabó Dezső főreáliskolai igazgatójáról, Kelemen Béláról lenne 
szó. Az 5. számú levélben olvasható K. Gyula és Vazul, továbbá a 
14. számú levélben szereplő Jul. Kunos kilétére eddig nem találtam 
adatokat. A 4. számú levélben br. Barkóczy Sándorról, a vallás- és 
közoktatásügyek országos irányítójáról olvasunk. Az 5. számú levél meg 
nem nevezett öngyilkos diákja Szeghalmy József a regény 264. lapja 
szerint.) 

A levelekben, különösen a 7. számúban jelentős helyet elfoglaló 
Panka ennek a dokumentációnak tulajdonképpeni fénypontja, „excent-
rikus" személyisége, Szabó Dezső ideális szerelme az én másodfokú 
nagynénémmel azonos. Apámmal nagyszülői testvérpár révén másod-
fokú unokatestvér. Sohasem találkoztam vele. Csak néhány fiatalkori 
fényképe alapján volt róla valamilyen elképzelésem. Tudományos kuta-
tói munkásságom egyik nagy trouvaille-ja, hogy több mint harminc éve 
megszakadt (valójában sohasem volt) rokoni kapcsolataimat emléke 
kedvéért felélesztve levelezéseim során őt életben találtam, Szabó Dezső 
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„egyszer volt" ifjúsága színhelyén, Nagyváradon. Csak leánykori igazi 
nevén jelzem Ó . . . y Mária Magdolnát (Pankát), mert nagyon sajátságos 
helyzet alakult ki, amely szinte kínossá teszi az egész históriát. Vagy 
megmondom a nevét és hallgatok, vagy nevének közlése nélkül beszé-
lek. Az utóbbi mellett döntöttem. 

* 

Az Életeim fejezeteit lapozgatva tegyük fel konkrétan a kérdést, 
hogyan szerepel apám Szabó Dezső regényében. 

Többször is említi apámat (a publikált mű II. kötete 165., 172. és 
210. lapján) részben hibás, részben indokolatlan, részben bizonytalan 
adatokkal. Ezek még a fehérvári idők. A 221-276. lapokon megírt 
nagyváradi - 1908 tavaszán kezdődő és az 1908/1909 iskolaévet 
magába foglaló - időszaknál pedig a név teQes elhallgatásával bizonyos 
kétségbevonhatatlan helyeken, például a 274. lapon. 

Hibás adat: az egy évvel idősebbnek feltüntetett fiatalember a való-
ságban Szabó Dezsőnél (aki 1879. június 10-én született) csaknem 
három évvel volt fiatalabb: a 30-31 éves Szabó Dezső leveleit olvassuk 
a 27 -28 éves Vejja Jánoshoz. Apám nevének kis elírását ha apám nem 
tette szóvá, én sem kifogásolom. 

Viszont indokolatlannak tűnik Vejja mérnök kiugróan pozitív, Sza-
bó Dezső zsánereitől elütő, racionális hangvételű jellemzése. A 165. la-
pon, a székesfehérvári asztaltársaság bemutatásánál „nagyon derék, ko-
moly és értelmes fiatalember". A 172. lapon „tartalmas, jó szemű 
ember és férfijellem, ami elég ritka a férfiak között" - ez utóbbi 
esetben Szabó Dezső Vejja mérnökkel a székesfehérvári temetőben egy 
egész oldalnyit sétál, de az ott leírt fantasztikus látomás (kaland cigány-
lányokkal, amikor a két fiatalember kétfelé szórt aprópénzzel nyer 
egérutat a meneküléshez) ilyen jellemzéssel inkább groteszk ellentét-
ben áll. 

(Gyorsan két közbeszúrást itt: 1. vándorcigányoktól való megfuta-
modást Sz. D. jóval erőteljesebben ábrázol a könyv egyik korábbi 
fejezetében, a francia Mirgodon környékéről, Tinetine-nel [a „kacagó 
ember" Tintinellájával] való kedves viszonya történetében a 4 9 - 5 0 . 
lapon; 2. a székesfehérvári temetőkerti jelenetet Sz. D. nekem szóbelileg 
is előadta, amikor életemben először és utoljára, Ludas Mátvás füzetek 
dolgában lakásán felkerestem, egy akkor dedikált füzetének dátuma 
szerint 1937. december 18-án.) 

Bizonytalan, egyúttal teljesen lényegtelen adata a 210. lapon, hogy 
egyik párbajához (!) második segédül Vejja mérnököt kérte-e fel 
vagy sem. 
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Különös, hogy ennél sokkal fontosabb adatokról, az önéletrajzhoz 
tartozó „szerves" fordulatokról a könyv olvasója nem szerezhet tudo-
mást, egyszerűen azért nem, mert Szabó Dezsó' „elfelejti" megemlíteni. 
Vejja mérnök részben hibás, részben indokolatlan, részben bizonytalan 
szerepeltetése után a könyvnek ez a negyedik rétege a legérdekesebb, 
ahol a székesfehérvári jó barát a maga névtelenségében van jelen. 

Az önéletrajz II. kötetének 239. lapjától 276. lapjáig - közben több 
Ady-intermezzóval — Szabó Dezső nagyváradi szerelméről olvashatunk. 

„Az iskolában a katolikus hitoktató - írja Szabó Dezső — egy napon 
félrehívott, és azt mondta: egy családnak, melynek ő lelki igazgatója, 
két lánya van: egy tizennyolc és egy tizennégy éves. Az anya, aki a 
katolikus püspöki uradalmak jószágigazgatójának az özvegye, szeretné 
két lányát a francia nyelvre t an í t t a tn i . . . Az anya előnyösen hallott 
rólam, és őt bízta meg, hogy kérdezze meg tőlem, nem vagyok-e 
hajlandó elvállalni a két lány francia tanítását." Szabó Dezső elvállalja. 
És a nagyobbik lány arca bíborba gyúl. Az író nem győzi dicsérni: 
„Lágy fürtű barna haja, a fiatalság sugárzásától meleg barna őzszemei, 
barna arca, kissé széles, mosolygásában is fájdalmas emlékezésű szája 
valami rég látott Madonna-arcot hozott emlékembe. Hangja nagyon 
kellemes zengésű volt, emlékeztető és megnyugtató. Mozdulásaiban, 
arca változásaiban még annyi gyermek volt." Kislány korában maga 
adta nevén Panka, Ó . . . y Mária Magdolna, ahogy erről már szóltam: 
apám unokahúga volt. Klárika - nővérénél nem négy, csak két évvel 
fiatalabb - „inkább csúfocska volt, de vonásaiban sok jóság s valami 
korán érett komolyság sejlett". Hát persze, ha nem 14, hanem 16 éves 
volt. Engedtessék meg nekem, távoli, de ebben a kérdésben jól értesült 
rokonnak, hogy legalább a lányok születési dátumát hitelt érdemlően 
rögzítsem: 1891 július 30. és 1893 május 20. Szabó Dezső továbbá 
sohasem hívta szerelmét Pankának. A mély magánhangzók helyett a 
világosabb színezetű Marie mellett döntött, ahogy ez egy francia tanár-
tól el is várható. 

Óriási szerelem volt, de - ahogy ezt sejteni lehet — a regényben 
jelzett csattogó csókok nélkül. 

Nagy Péter joggal gyanakszik a könyvhöz irt előszavában, hogv 
Szabó Dezső hősi szerelmei túlságosan és gyanúsan exponáltak, valójában 
mindenki úgy emlékszik rá, mint félénk, esetlen fiatalemberre, aki a 
nőkkel szemben ügyetlen, bátortalan, annál inkább költői képzele-
tű volt. 

Azt a tényt pedig, hogy Panka a Vejja mérnök unokahúga, az 
olvasónak most: az eddig kiadatlan, eddig ismeretlen levelekből kell 
rekonstruálnia. Mert Szabó Dezső önéletrajzában ezt még csak nem is 
sejteti, erről egy szót sem szól. 
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Kellene szólnia? 
Ha máshol nem, a 274. lapon feltétlenül. Ekkor már nagy a ribillió, 

Panka anyjának — Irma néninek — sehogyan sem tetszik az „ágrólsza-
kadt", adósságokba bonyolódott, párbajhős, egzaltált tanár. Pankára 
600 000 korona hozomány várt, az 51 éves korában elhunyt apa 
— „káptalan ispán Iklódon": ügyes és szerencsés gazdálkodó - özvegyé-
re hatalmas vagyont és két eladó lányt hagyott, családom szegényebb 
ágában Irma asszony volt az irigyelt dúsgazdag rokon, helyzete azonban 
mégsem volt irigylésre méltó: lányai jövőjéről kellett lelkiismeretesen 
gondoskodnia. És Panka problematikus eset volt. Szabó Dezső szeren-
csére büszke és belső szabadságát is védi. Nagy baj tehát tulajdonképpen 
nincs. Mindössze a szerelem lángol fel még egyszer vadul és tehetetlenül. 

A regény említett 274. lapján egy véletlenül kihallgatott beszélgetés-
ből Szabó Dezső megtudja, hogy mi a véleménye Panka anyjának a 
fiatalok tervezgetéseiről: „Koldus az egész család, még a pap bátyja is 
tele van adóssággal. Mi lesz, ha majd a nyakunkra jön az egész família! 
De az én szegény kis Pankámmal nem lehet okosan beszélni." A 
regénynek ugyanezen a helyén még kitör a féltékenységi vihar: ,Amint 
. . . a »Rimanóczy« -kávéház teraszán kávéztam - közli Szabó Dezső —, 
messziről láttam, hogy a Pankáék kocsija jön az állomás felől, 
megismertem a parádés kocsisukat. A kocsiban csak egy fiatal hadnagy 
ült. Amint később megtudtam, az asszony unokaöccse." 

Ez az utolsó mondat valahogy pontosabban, a regény szerkezetéhez 
illeszkedve, a figyelmes olvasókra is tekintettel körülbelül így hangoz-
hatna helyesen: „Amint később megtudtam, az én székesfehérvári bará-
tom, Irma néni unokaöccse, Vejja mérnök, a derék, komoly, értelmes, 
jó szemű fiatalember ült a kocsiban, akinek a nyári hadgyakorlatra 
alkalmilag katonai zubbonyt kellett felöltenie." 

A féltékenység vakká tesz: „Mérhetetlen vihar támadt fel bennem" 
- írja. „Felkerestem vagy két fiatal társamat, kivittem őket rendes 
vendéglőmbe, a szőlőbe. Féktelen nagyot mulattunk. Már reggel volt, 
mikor hazamentünk." 

A féltékenység egykori vaksága Szabó Dezsőt önéletrajza írásakor is 
elfogja. Különben az olvasóval együtt kacagnia kellene egy nagyot: 
micsoda félreértés és micsoda megkönnyebbülés! De nem. Helyzet-
komikum elmarad, apám sehol. Illetve a székesfehérvári temetőkert 
menekülési jelenetéhez kapcsolódva, mint férfijellem, aki egy szerelmi 
béklyóból kiszabadít. Valamivel előbbre kissé, a 172. lapon. 

Miért lett volna ok a féltékenységre, amikor a kocsiban a leány 
unokabátyja ült? Hadd adjak erre választ: egyes rokoni közlések 
szerint apámat a tanulmányaiban Irma néni támogatta, az igazság az, 
hogy valóban számított megbízható unokaöccsére, akit vejéül - úgy 
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látszik — szívesen képzelt el, Szabó Dezsőnél mindenesetre szívesebben. 
Tehát Szabó Dezső féltékenységének valamiféle alapja mégiscsak volt? 

Akár így, akár úgy: kibírhatatlan szerelmi mámorából ébredni akart. 
Pörgött vele a világ: a jószágigazgató leánya és a tanárka közt olyan 
társadalmi szakadék tátong, hogy Szabó Dezsőnek csak fojtogathatja a 
torkát valami és szerelméről mukkanni sem mer, vagy zavarodottan 
félrebeszél? 

írni viszont ír — Vejja mérnöknek. Akinek elsírja bánatát. Akitől 
vigaszt vár. Akivel egyáltalában beszélni mer. 

1909 április 17-én ragad tollat, hogy tündérálmáról valljon. És Vejja 
mérnök megértőnek, titkot őrzőnek, vigaszt nyújtónak, igazi barátnak 
bizonyul. Szabó Dezső egy hét múlva, április 25-én írt rövid viszontvála-
szában már nevet az egész histórián. Ez bizony gyorsan ment, mint 
meteorsuhanás az égen; mire felocsúdunk, már ismét nyugodalmas 
az ég. 

Szabó Dezső önéletrajzába nem fért bele ennyi bonyodalom. De 
azért mégis minden benne van, áttételesen, regénye más helyén. Vejja 
mérnököt dicséri - máshol. (A székesfehérvári asztaltársaság bemutatá-
sánál.) Értékelését egy furcsa megfutamodás elősegítéséhez köti — 
máshol. (A székesfehérvári temetőben.) Ilyen összefüggésekben érthe-
tőbbé'válik a meglepően sok, funkciótlanul meredező, indokolatlanul 
hagyott dicsérő szó. 

Szabó Dezső szakít. Büszke és szentimentális záróakkordok után 
háromezer korona tisztviselői kölcsönnel másodszor indul Párizsba — 
felejteni. Egyéb adósságait „lekvittolta", az apámtól kapott kölcsönök 
törlesztési módozatairól szól sok levél. Párizsba apámat is hívta, de 
hasztalan. („Gyere ide, ha boldog akarsz lenni.") Megható, hogy oda-
kint még egyszer, váratlanul, Panka emléke beléje nyilall. (II. 285.) 

Pankát később „egy vidéki vagyonos úr" vette feleségül, de házassá-
guk tartósnak nem bizonyult. 

* 

A Panka-szerelem nagyváradi történetébe ágyazódik Szabó Dezső 
felébredő Ady-szerelme is. Bár erről a levelekben nincs szó, valamit 
mégis kell róla mondani. Furcsa szerelem volt ez is, örökké „ambi-
valens". Ahány adatot közöl, annyi melléütés. A Sírni, sírni, sírni című 
vers akkor ellenszenves neki, első párizsi útja idején, amikor ez a vers 
még nem is létezett. (II. 15.) Az Illés szekerén kötet iránt 1908 szep-
temberi napsütésében lobban fel szimpátiája, holott ez a kötet csak 
decemberben jelent meg. (II. 237.) Az 1909 június 20-i emlékezetes 
Ady-matinén is ott van a képkiállításon, de az Ady-elmondta három 
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verset ötletszerűen sorolgatja. A harmadiknál elakad: „ . . . nem emlék-
szem . . . " Ez megrendítő. Szabó Dezső a Szeretném, ha szeretnének 
című verset felejtette el! (II. 243.) 

A levelekben Adyról - mondjuk, hogy hál'istennek? - nincs szó, 
Vejja mérnök nem volt irodalmi érdeklődésű ember. Mégis sok frisseség 
maradt e levelekben, néhány levél például több spontaneitással fejezi 
ki, az íróra jellemző zsargonban, a nagyváradi ifjúi évad hangulatát, 
mint regényének hosszú fejezetei. 

Különösen a francia tengerpartról és Párizsból küldött üzenetek 
hangja üde. Illenek regényének idevágó élénk elbeszéléseihez. 

Egyes levelek francia fogalmazása pedig nem különösebben meg-
lepő. Ur György szerint Szabó Dezső utolsó leírt mondata - dedikáció 
egy könyvére a lakóház légvédelmi óvóhelyén - francia nyelvű volt. 

* 

Nagyváradi évadjában Szabó Dezső az Űri utca 31. számú házban 
lakott. Levelei borítékján ezt minden alkalommal feltünteti. 

Ezt a házat illetően a Bartók-kutatás is közvetett formában érde-
kelt. 

Szabó Dezső azt írja, hogy Szalay postatanácsosék házában lakott — 
futólag említi csak, hogy Szalayné leánya kiváló zongoraművésznő. 
(II. 237.) 

Szalay Stefi (született 1886 augusztus 12-én Kapuvárott, meghalt 
1964 június 4-én Nagyváradon) 1906-tól tanult a budapesti Zeneakadé-
mián, az 1908/1909 tanévben Bartók tanítványa a IV. akadémiai osz-
tály fokozatán, azóta özv. Fischer Ervinné Szalay Stefánia néven vonult 
be a zenetörténelembe — Bartók hozzá intézett, publikált leveleivel. Az 
ötvenes évektől az egyetlen élő Bartók-tanítvány Erdélyben, Bartók 
áldozatosan lelkes híve Nagyváradon. 

1. [Képeslap: NAGYVÁRAD. KATH. PÜSPÖKI PALOTA.] 

Тек. I Véjja János | áll. v. mérnök úrnak. | Székesfehérvár. 
Áll. vas. mérnöki hiv. 

[Nagyvárad, 1908. máj. 11.] 
Un tas de frisés, un tas de prostituées, une ribambelle de gosses 
stupides — voila Grand-Bourg 
Je t'embrasse 

Didier 
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[Egy csomó göndör hajú,* egy csomó prostituált, egy sereg 
ostoba ripők — íme Nagyvárad 

Dezső] 

2. [Levél] 

Ngs. I Véjja János \ áll. vas. mérnök úrnak. | Székesfehér-
vár. I Áll. vas. mérnöki hiv. 

[Nagyvárad, 1908. aug. 7.] 
Mon cher Jeannot! 

Je suis honteux de vous voir, toi et Béla, si supérieurement 
bons et de vous avoir causé tant d'embarras. J'hésite presque à 
vous remercier, les remerciements étant devenus trop vulgaires 
pour exprimer un bien sincère élan de reconnaissance. 
Je crois que tu te trompes sur mon compte. Ce n'est pas 
l'énergie qui me manquerait, mais l'énergie même a ses condi-
tions et ce sont ces conditions qui me font foute quelquefois. 
J'ai une grande foi dans la vie et le travail et, peut être dans 
peu de temps, vous verrez que je peux travailler bien sérieuse-
ment 

Je t'embrasse ,. 

[Kedves Jancsikám! 

Szégyellem, hogy ti, te és Béla, oly rendkívül jók vagytok, s 
hogy nektek annyi zavart okoztam. Szinte tétovázom a köszö-
nettel, a köszönet túl köznapias ahhoz, hogy a hála nagyon 
őszinte felbuzdulását kifejezze. 
Azt hiszem, személyemet illetően tévedsz. Nem maga az ener-
gia hiányzik belőlem, hanem az energiának is megvannak a 

* Frisé - a korabeli francia köznyelvben a zsidók gúnyneve volt. A szerk. 
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maga feltételei, és ezek a feltételek azok, amelyek néha seggbe 
rúgnak engem. Nagyon bízom az életben és a munkában, s 
talán nemsokára megláthatjátok, milyen nagyon komolyan tu-
dok dolgozni. 

Ö l e l Dezső] 

3. [Levél] 

Nagys. I Véjja János | áll. vas. mérnök úrnak. | Székesfehér-
vár 

[Nagyvárad, 1908. dec. 28.] 
Mon cher Jeannot! 

L'argent reçu, je vous ai envoyé (à Béla et à toi) une lettre 
bourrée de reconnaissance et de protestation d'amitié. On est 
toujours échauffé quand on reçoit de l'argent. Pas de réponse. 
Pourquoi? 
Nvárad est une bonne et triste école pour moi. Tout ce qui 
[est] de bas, de vulgaire dans les hommes se trouve réuni dans 
cette ville. C'est un pot de chambre rempli d'une marmelade 
de parvenus et de coquins. Et pourtant, je serais content de 
pouvoir rester ici. 
Je me fourre dans l'étude et j'ai quelque espoir d'être un 
homme „de culture européenne" (expression de Nvárad) quand 
je crèverai. 
Que fais-tu et que fait l'illustre société de Lackovics? Je suis 
bien seul ici. De haine ou de lâcheté, on m'évite ici, car „je pue 
le cléricalisme". 
En somme, c'est naturel. Ce qui me suprend un peu, c'est que 
mes anciens amis de Fehérvár ont tellement réussi à m'oublier. 
Et pourtant, j'avais de sympathies qui n'ont pu être égorgées ni 
par mes désillusions, ni par ma misère. 
Je te souhaite beaucoup de jeunesse et de force. Le reste 
viendra avec. Bonne guerre, bonne fortune! 

Je t'embrasse 
Didier 
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[Kedves Jancsikám! 

Miután a pénzt megkaptam, küldtem (Bélának és neked) egy 
hálával és barátságnyilvánítással zsúfolt levelet. Az ember min-
dig felhevül, amikor pénzt kap. Válasz nincs. Miért? 
Nvárad jó és szomorú iskola nekem. Minden, ami alacsonyren-
dű és közönséges az emberekben, együtt található ebben a 
városban. Egy parvenükből és csibészekből álló, lekvárral teli 
éjjeliedény. És mégis: elégedett volnék, ha itt maradhatnék. 
Beletemetkezem a tanulásba, és van némi reményem arra, hogy 
a „kultúr európaiság" embere legyek (nváradi kifejezéssel), 
mire éhen döglöm. 
Mit csinálsz Te, és mit csinál Lackovics dicső társasága? Én itt 
nagyon egyedül vagyok. Gyűlöletből vagy gyávaságból, elkerül-
nek itt, mert „bűzlöm a klerikalizmustól". 
Végtére ez természetes. Ami kissé meglep, az az, hogy az én 
régi fehérvári barátaimnak mennyire sikerült elfelejteniük en-
gem. És mégis: olyan rokonszenveim voltak ott , amelyeknek 
sem kiábrándulásaim, sem nyomorúságom közepette nem szeg-
hetem a nyakát. Kívánok neked sok fiatalságot és erőt. A többi 
ezzel jön. Jó csatát, jó szerencsét! 

4. [Levél] 

Тек. I Véjja János. | áll. vasúti mérnök | úrnak. | Székes-
fehérvár. 
Feladó: Szabó Dezső ; Úriu. 31. I Nagyvárad 

[Nagyvárad, 1909. jan. 8.] 
Kedves Jancsi! 

Rögtön válaszolok, mert a leveled kissé megijesztett, hogy 
talán én is furcsa színben tűnhettem fel eddig. A dolog így áll: 
Béla azt írta akkor, hogy felvehet nekem 400 koronát, de 
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mivel neki is szüksége van pénzre, egyezzem bele, hogy a 
nevem alatt 600 koronát vegyen fel s így amíg nekem nem lesz 
miből törlesztenem, ő fog törleszteni. Nekem eszem ágában 
sem volt, hogy Te a dologról nem tudsz semmit és beleegyez-
tem s egy üres lapot aláírtam. De nekem csak 300 koronát 
küldött, s így azzal az 50 koronával, amit neked bizonyára 
visszafizetett, én összesen 350 koronát kaptam. A pénz megka-
pása után rögtön egy hosszú levelet írtam neki, melyben kér-
deztem, hogy mikor és milyen részletekben kell megkezdenem 
a fizetést. Erre semmi választ nem kaptam. Ekkor én megnyu-
godtam abban a hitben, hogy a 400 k.-ból hátramaradt 50 
koronát előrelátásból mint kamatot és törlesztést értem előre 
fizette s hogy azután a maga 100 frtját törlesztgeti s addig én 
rendessé lévén, a magam részét lefizethetem. Karácsony előtt 
azonban kaptam a banktól egy levelet, melyben tőlem 70 K. 
kamat hátralékot követelnek. Én egy tréfás levélben megírtam 
a dolgot Bélának, de választ nem kaptam, 
így tehát úgy látszik, Bélánál 125 frt. (250 K) maradt. Légy jó, 
legalább arra bírd rá, hogy márciusig fizesse az ő részét. Már-
ciusi kinevezésem már bizonyos. T.i. most újabb rendelet értel-
mében a legközelebb kinevezendő h. tanárok állását meghirde-
tik, hogy ha kisebb helyről idősebb tanár akarna oda menni, 
módjában legyen. A fiatal tanárt pedig elhelyezik a fenébe. Az 
én helyem már meg is hirdették s különben is Barkóczy leizen-
te a főigazgatótól, hogy meglesz a kinevezésem. Akkor tiszt-
viselői kölcsönnel fogom rendezni összes adósságom. Azt min-
denesetre megakadályozom, hogy neked a legkisebb kellemet-
lenséged is legyen. De meg a Bélát sem hiszem képesnek arra, 
hogy velünk szemben déloyal legyen. 

ölel 
Dezső 
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5. [Levél] 

Тек. I Véjja János \ áll. vas. mérnök úrnak | Székesfehérvár 

Feladó: | Szabó Dezső | Nagyvárad | Uri u. 31. 

[Nagyvárad, 1909. jan. 27.] 

Kedves Jancsi! 

Sokkal több cifraságon mentem keresztül, hogysem könnyen 
meijek ítélni. De az az egy, ha egyéb nem, nagyon csúf volt 
Bélától, hogy neked nem fizette rögtön vissza azt az összeget, 
amint azt megírtam neki még akkor. Mert ezzel engem állított 
furcsa világításba s az már még sem szép, ha valaki a más 
szakállára követ el, mondjuk — inkorrektséget. Most írok neki, 
hogy a nála maradt 150 koronából, lehetőleg gyorsan, neked 
tegyen eleget. Márciusban legkésőbb úgy is meglesz a kinevezé-
sem s a bank számolhat majd velem helyette is. Inkább fizessek 
én érte, mint ő értem. 
A pechem állandóan kísér. Itt egy ötöd-osztályosnak baja volt 
egy-két tanárral. Főbelövi magát az ostoba, de előbb egy 
cédulára ráírja: „Szabó tanár úr célját érte." Képzelheted mi-
lyen kellemes napot szerzett. Szerencsére a tanítványaim olyan 
hévvel prédikáltak mellettem a városban, hogy most az egyszer 
a sajtó is jól viselte magát. 
Nagy örömet okozott, hogy Vazul végre erélyes lépéseket kezd 
tenni a fajfentartás érdekében. Néha én is úgy megunom ezt a 
szeretés nélküli életet, hogy gondolkozom, nem jobb volna-e 
duettben toszogatni tovább az életet. De ez az állapot nálam 
csak „pillanatnyi elmezavar". 
Grâce à Dieu, az egészségem helyreáll lassanként s „gyarapo-
dom testben és lélekben" mint a gyermek Krisztus. Dolgozni 
pompásan tudok s márciusban egy essaim fog megjelenni a mai 
irodalomról. Majd megküldöm neked is. 
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Gyere már egyszer le ide Jeruzsálembe. Olyan jól esne egyszer 
már őszintén beszélni, még pedig a régi dolgokról. Erre az 
eshetőségre előre is bátor vagyok megjegyezni, hogy Uri u. 
31. sz. alatt lakom. 
Erről eszembe jut, (tudni illik a lejöveteledről) hogy a nagy-
nénéd 2 lányát franciára tanítom s ők nagyon kedvesen emlé-
keznek rólad. 
Rajmundot, K. Gyulát és mindenkit üdvözöl, téged ölel Dezső. 

6. [Képeslap: NAGYVÁRAD. PANNÓNIA SZÁLLODA ÉS 
EMKE KÁVÉHÁZ.] 

Тек. I Véjja János | áll. vas. mérnök űrnak | Székesfehérvár 

[Nagyvárad, 1909. ápr. 1.] 

7. [Levél] 

Tekintetes | Véjja János | áll. vasúti mér- | nök úrnak. | 
Székesfehérvár. | Áll. vas. mérnöki hív. 
Feladó: Szabó Dezső | Nagyvárad. | Uri u. 31. 

[Nagyvárad, 1909. ápr. 17.] 
Kedves Jancsi! 

10-15 nap múlva megkapom a tisztviselői kölcsönt, amivel 
végkép rendezem anyagi rendetlenségeim. Akkor 650 koronát 
fogok neked küldeni. Te leszel szíves ebből 600 koronát a 
bankhoz 50 [-et] magadhoz juttatni. Én magam intézném el, 
de még most se értek hozzá, dacára Béla nem rég küldött 
hosszú levelének. 
A nyári külföldi utam is biztosítva van. Azt hittem, hogy 
mikor minden kötelességemnek eleget teszek végre nyugodt 
életet élhetek. S most mikor lassanként minden feltétel meg-
volna ehez, elég szerencsés voltam rábukkanni ana az útra, 
ahol megtaláltam a legnagyobb boldogtalanságot. 
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Egy hét óta huzakodom, hogy újak, ne újak. De elkerülhetet-
len szükségét érzem a panaszkodásnak és itt senkim sincsen. 
Téged egész férfinak ismertelek, nem fogsz gúnyolódni velem s 
főleg megőrzöd magadnak, amit elédjajgatok. 
Azt hiszem, megírtam, hogy unokahugaid franciára tanítom. 
Mikor először beszéltem a Pankával, láttam, hogy végtelen 
hülyeséget követtem el, mikor elvállaltam tanításukat. Védeke-
zésül erőszakkal beleláttam egy csomó rossz tulajdonságot. 
Sokszor szinte durva voltam hozzá, ő pedig mindig végtelenül 
kedves maradt. 
Megpróbálkoztam elmaradni, nem volt erőm hozzá. Most pedig 
csak abban a heti 3 órában élek, mikor vele vagyok. Azután 
képtelen vagyok bármit csinálni. 
Tudom, azt mondod erre, légy erős. De én elég szerencsétlen 
flótás voltam eddig, hogy ne szégyelljem, ha gyenge vagyok. 
Fene nyomorúságosan megszereztem egy nem mindennapi kul-
túrát, ami csak jobban érezteti velem a milieu durvaságát. 
Próbáltam valami célban hinni, akkor kizsákmányolták a szim-
pátiám és megcsaltak. Most mikor kezdtem helyrejönni s újból 
feltápászkodott az életkedvem, betege lettem egy gyógyít-
hatlan szívügynek. 
Gyönyörűséges kilátásaim vannak. Még 9 hetem van Nagyvára-
don. Ez lenne 27 óra és ebből ünnep miatt 2 elmarad. Ha 
teljesen vagyontalan volna, minden jó volna, mert úgy vettem 
észre, elég szimpátiát érez irántam, hogy mindent remélhetnék, 
így természetesen, nem szabad semmit megtudnia. Sokszor 
mikor legjobban fojtogatja a torkom az őszinteség, a legkelle-
metlenebb dolgokat mondom neki. 
Mostanában még ráadásul nagyon szomorú s az utolsó órán 
sírva találtam s azt mondta, hogy reggel óta sírt. Én nem 
kérdezhetek semmit tőle. 
Ne nevess ki, hogy így elédbe szentimentáliskodtam. Nem 
tudok többé cynikus lenni. Egész nappal kóborlok, az éjjeleim 
pedig nagyon szomorúak. Az irodalom sem tud vigasztalni. 
Könnyebbülés volt ezt a levelet megírni. Bár meglátogatnál. Te 
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bizonyára senkinek nem fogsz a dologról szól[ni] s előttük soha 
nem fogsz semmit elárulni. 
írj akármit, vigasztalj bármilyen képtelenséggel. 

ölel Dezső 

8. [Képeslap, színes tájkép, felirat nélkül] 

Nagys. I Véjja János | áll. vas. mérnök | úrnak. | Székesfehér-
vár. 

[Nagyvárad, 1909. ápr. 25.] 

C'était un moment de honteuse faiblesse, j'en ai ri depuis. Tu 
as raison. Je suis très tort et „gentilhomme" par tous mes 
fibres. 

Je t 'embr. D. 

[Szégyenteljes gyengeség pillanata volt, azóta nevetek rajta. 

Igazad van. Minden ízemben nagyot tévedek és „nemes" 

vagyok. 

ölel D.] 

9. [Levél] 

Ngs. I Véjja János | áll. vas. mérnök úrnak | [törölve:] 
Székesfehérvár [helyette:] Piliscsaba | tábor | [idegen kéz-
írással kiegészítve:] 32 dik | gyalogezred | 10 század 
Feladó: Szabó Dezső | Nagyvárad | Uri u. 31. | Kérem 
utána küldeni. 

[Nagyvárad, 1909. máj. 28.] 
Kedves Jancsi! 

A pénzt csak ma kaptam kézbe. Tudom, hogy katona vagy s 
azt is hogy ilyenkor sok pénz fogy, azért küldöm (végre 
valahára) már most. A 600 koronát is szeretném minél hama-
rabb elküldeni s ha onnan, ahol vagy, elintézhetnéd a dolgot, 
rögtön expediálnám. 

7 Irodalomtörténet 
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Ma lekvittoltam fehérvári adósságaim lelkem nagy gyönyörűsé-
gére. Hogy vagy? Magamról nem írok. ölel őszinte szeretettel 

Dezső. 

10. [Levél] 

Nagys. I Véjja János | áll. vas. mérnök úrnak. | Budapest. \ 
Üllői-út, Mária- I Terézia laktanya | 32 gyalogezr. 10 szá-
zad. 
Feladó: Szabó Dezső | főreál, tanár. | Nagyvárad. 

[Nagyvárad, 1909. jún. 2.] 

Kedves Jancsi! 

Úgy fogok tenni, ahogy jónak látod s előre is köszönöm szíves 
fáradságod. 
Nagyon kérlek, hogy ha azt az ostoba levelet, amiben a szerel-
memről nyávogtam, még nem semmisítetted meg, tépd össze, 
mielőtt ide jönnél. Panka ugyanis tud arról a levélről, de 
tartalmát részletesen nem tudja, s azt mondtam neki, hogy az 
csak egy pillanatnyi felbuzdulásnak volt a csacsisága. 
Egyáltalán kérlek, hogy ha faggatni fog, mielőtt velem beszél-
nél, ne mondj rólam semmit. Én majd elmesélem neked őszin-
tén az egész bosszantó, ostoba históriát. Tudod, én gyerek 
maradok 100 éves koromban is. 
A viszontlátásig ölel Dezső 

11. [Levél] 

Nagys. I Véjja János | áll. vas. | mérnök úrnak. | Székes-
fehérvár. 
Feladó: Szabó Dezső | Nagyvárad | Úri u. 31. 

[Nagyvárad, 1909. jún. 21.] 
Kedves Jancsi! 

Mivel 1-én egyenesen külföldre svungolom magam, Székes-
fehérvárra már nem lesz időm elmenni. Légy szíves, egy pár 
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szóval írd meg, hogy mire mentél Bélukával, az én legdrágább 
(ára = 300 K.) barátommal. Ha azonban nincs kedved megírni, 
az sem baj, mert a kíváncsiságom nem túlságosan nagy. 
Én már most mámoros vagyok, hogy újra élhetek 2—3 hóna-
pot az én leghazább hazámban. Ennek a táncoló hangulatnak a 
reáliskolai zsidógyerekek vették legtöbb hasznát, a kiknek a 
vizsgákon generális amnesztiát adtam. 
Rajmundékat ölelem s téged még intenzívebben Dezső 

12. [Levél] 

Nagys. I Véjja János | áll. vas. mérnök | úrnak. | Székes-
fehérvár. 
Feladó: Szabó Dezső | Nagyvárad | Uri u. 31. 

[Nagyvárad, 1909. jún. 24.] 

Kedves Jancsi! 

Először is nem a szívem tart fogva. Az én szívem olyan mint a 
jó hegedű, mindenféle nóta végig nyargal rajta, de azért őt 
magát nem kell félteni. Különben is már egy hete, hogy végleg 
elbúcsúztam rokonaidtól s nálam a tegnap és az ószövetségi 
idők közt kevés távlati különbség van. 
A pénzt a legszívesebben hagyom nálad, annál is inkább, mert 
bizonyos, hogy augusztusban nagyobb szükség lesz rá. Akkor 
majd írni fogok neked, mert most adresse félét legjobb akarat-
tal sem adhatnék. Én ugyanis mindennap máshol fogok lenni s 
nagy örömöm telik benne, hogy a kocsis Magyarországba még 
lev. lapokat sem küldözgetek. A nyarat úgy-e Szf.ott töltöd? 
1-én este indulok s első stációm Bécs lesz. 
Bélukát ne nagyon vekzáld. Van nála rosszabb ember is a 
világon. 

ölel s jó nyarat kíván 
Dezső 

8» 
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13. [Képeslap: DURER: PORTRAIT OF HOLZSCHUHER, 
BERLIN.] 
[Fine Arts Publishing Co. Ltd. London] 

Ngs. I Véjja János | áll. vas. mérnök úrnak | Székesfehér-
vár I Hongrie 

[Paris, 1909. júl. 5.] 
ölel - Dezső 

14. [Levél] 

Ngs. I Véjja János | máv. mérnök úrnak. | Székesfehérvár. | 
Hongrie 

[Saint Cloud, 1909. júl. 15.] 

Kedves Jancsi! 

A st.cloudi park terraszáról küldöm cette lettre. A 14 juillet-i 
mámoros napok után itt pihenek ebben a gyönyörűséges zöld 
tengerben. Gyere ide, ha boldog akarsz lenni. 
Párizsban egy pompás kis hotelben lakom au 7e étage, dans 
une chambre pittoresque avec une vue superbe [festői szobá-
ban gyönyörű kilátással] a Szt. Lajos szigetre és sur le quartier 
latin. 
Napokban egy nagyon kedves francia családdal a breton ten-
gerpartra megyek egy pár napra, különben je reste à Paris 
október végéig, car ses caresses m'ont retenu et on ne peut 
quitter une ville où la vie est tellement colorée et les humains 
sont si humains [ . . . mert a dédelgetései visszatartanak és az 
ember nem tud elhagyni egy várost, ahol az élet annyira színes 
és az emberek annyira emberek], 
A júl. 14-i ünnepély csodálatosan kedves volt. Egész Paris 
táncolt s az embert minden lépten átnyalábolta vagy 2—3 
vidám párizsi gamine. 

Rajmundnak és Jul. Kunosnak mes salutions amic. 

Téged ölel 
Didier 
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15. [Levél] 

Ngs. I Véjja János | máv. mérnök úrnak. | Székesfehérvár. \ 
Hongrie. 

Exp. Didier Szabó | Paris. Hôtel des Étrangers] (ch. 47) | 
Rue Racine. 

[Paris, 1909. júl. 26.] 

Kedves Jancsi! 

Lev. lapodat csak ma kaptam meg, mert Rouenban voltunk 
egy pár napig, ahol csodálatos szép dolgokat láttunk. Rajmund 
itt volt vagy három napig. Találkoztam az öreggel. Képzeld, 
Párizs annyira kihozta a sodrából, hogy nem 1/2 10-kor, ha-
nem 8-kor vacsorált. 
Pontos adresszem aug. 2-ika után: Didier Szabó étudiant, Hôtel 
des Étrangers (ch. 47) Rue Racine. Ha tényleg nincs szükség 
többé rá és el akarod küldeni, táviratilag küld. Nem azért, hogy 
sürgősen jöjjön, hanem mert csak a táviratilag küldött pénzt 
hordják ki a házhoz. A postán pedig nem vehetném fel, mert 
nincs mivel igazolnom magam. 
2-án este Bretagneba megyünk s az egész hónapot a tengerpar-
ton fogjuk tölteni. Onnan majd fogsz kapni romantikus lev. 
lapokat. 
Nagyon okosan tennéd, ha eljönnél ide. Itt emberebbé teszi a 
sok szép dolog az embert. Nagyszerű csavargásokat rendez-
nénk. — Csak ne kellene visszamenni kocsis hazámba! 

ölel 
Dezső 
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16. [Képeslap: ABBAYE DU SAINT-MICHEL. ABSIDE DE 
L'EGLISE (XVe SIÈCLE).] 

Ngs. I Véjja János \ máv. mérnök | úrnak | Székesfehérvár. \ 

Hongrie 
[Mont St. Michel, 1909. aug. 3.] 

La marée monte vers l'île qui se termine en cette église dans 
une hauteur de 150 m. au dessus de [la] mer. C'est la plus belle 
chose que j'aie jamais vue. 

Je t'embr D. 

[A dagály a sziget felé tör és ennél a templomnál ér véget, 
amely 150m.-re emelkedik a tenger szintje felett. Ez a leg-
szebb, amit valaha is láttam. 

ölel D.] 

17. [Képeslap: CÔTE D'EMERAUDE. SAINT-MALO - LA 
RADE, EFFET DU SOIR.] 

Ngs. I Véjja János | máv. mérnök | úrnak | Székesfehérvár | 
Hongrie 

[Dinan, 1909. aug. 6.] 

Most indulok becsavarogni a La Manche-i szigeteket azzal a 
ferme intentionnal [eltökélt szándékkal], hogy kivetődöm egy 
puszta szigetre. 

Dinan, 6 août ölel D. 
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18. [Képeslap: MÜNCHEN. BAVARIA MIT RUHMES-
HALLE.] 

Ngs. Véjja János | máv. mérnök úrnak | Székesfehérvár I 
Ungarn 

[München, 1909. szept. eleje] 

[Érkezési bélyegző: Székesfehérvár, 1909. szept. 4.J 

Sok és nagyszerű csavargásaim után muszájból útban vagyok 
hazafelé. 

Ölel D. 

19. [Képeslap: MUSÉE DE VERSAILLES. - ANNE-LOUIS-
GIRODET TRIOSON, PEINTRE, 1767-1824. - ECOLE 
DE DAVID.] 

Ngs. I Véjja János \ máv. mérnök úrnak. | Székesfehérvár. 

[Székelyudvarhely, 1909. nov. 18.] 

Kedves Jancsi! Szépen köszönöm. Igazán szégyelem, hogy eny-
nyit fáradtál érte. Azzal szemben most nagyon energikus va-
gyok, mert kezd az én eszem is megjönni és asszimilálódom a 
világhoz. — 
ölel barátod Dezső 

20. [Képeslap: MUSÉE DU LOUVRE, PARIS. - ANDREA 
DEL SARTO. - LA CHARITÉ.] 

Ngs. I Véjja János \ máv. mérnök úrnak | Székesfehérvár. 

[Székelyudvarhely, 1909. dec. 26.] 

В. u. é .k . 
ölel Dezső 

Közli: DEMÉNY JÁNOS 


