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munkájuk újabb eredményét: „Minél több a balesemény, annál inkább 
kellene - búfelejtó'ül." 

A levelezőlapon nincs keltezés, a postabélyegző dátuma olvasha-
tatlan. Gulyás Pál jegyezte föl rá a kézbesítés időpontját: 1944. április 
17. A halál közelében is gondot fordított arra, hogy barátságuk tényeit 
pontosan rögzítse, - talán az utókor számára is. 

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ 

SZÉP ERNŐ ËS MEZŐTÚR 

Szép Ernő ifjúkori évei meglehetősen ismeretlenek még szakmai 
körökben is. Különösen mezőtúri diákévei. Még az 1965-ben megjelent 
Magyar Irodalmi Lexikonból is csak azt tudjuk meg, hogy: „Már iskolás 
korában írogatott verseket, egy kötetnyit ki is adott belőle 1902-ben 
Mezőtúron." Ebből csak következtetni lehet, hogy itt járt gimná-
ziumba, és itt írta a Mezőtúron kiadott verseket. 

A Szép Ernő Válogatott költeményei (Bp. 1978.) с. kötetben lévő 
életrajzban azt írja Sinka Erzsébet: „Az érettségin megbukott ugyan, de 
Pestre már egy vékony versfüzettel érkezett, amit Mezőtúron adtak ki, 
1902-ben (Elsőcsokor)." 

Az igaz, hogy Szép Ernő itt járt három évig gimnáziumba, de itt nem 
érettségizett, csupán az V. és VI. osztályt végezte el. 

Szükséges tehát Szép Ernő mezőtúri diákéveivel foglalkoznunk, 
hiszen ezek az évek igen jelentősek költői indulásában. 

* 

Két fiú a paplan alatt c. elbeszéléséből1 tudjuk: apja tudomást 
szerzett fia egyik diáktársa leveléből, hogy tanulmányait elhanyagolja, 
és sok haszontalanságot követ el. A levél megjósolja a tandíjmentesség 
elvesztését is. 

Nem tudjuk, hogy Szép Ernő valóban elvesztette-e tandíjmentes-
ségét Debrecenben, vagy édesapja csupán a rosszul megválasztott baráti 

'Szép Ernő: Úriemberek vagyunk. Bp. 1 9 5 7 . 4 8 4 - 4 9 3 . ( A további-
akban e kiadásra hivatkozunk) 
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körből akarta kiragadni tanulmányait elhanyagoló fiát, - de az bizo-
nyos, hogy a következő 1899—1900. tanévet már nem Debrecenben, 
hanem Mezőtúron végezte Szép Ernő. 

Három iskolai évet járt itt, mint arról az iskola Értesítői tanúskod-
nak.2 Az 1899-1900 . tanévben V. osztályban, az 1900-1901 . tanév-
ben VI. osztályban, majd az 1901-1902 . tanévben újból VI. osztály-
ban. Igazgatója az első évben Fejér Lajos, a másik két évben Faragó 
Bálint; osztályfőnökei pedig Szakáts György, Kolosváry Aladár és Fejér 
Lajos voltak. 

Nem lakott az internátusban, hanem egy bizonyos Kati néninél volt 
kvártélyon3 a Sáros utcában," egy petróleumlámpás kis házban.5 

Szép Ernő ebben az iskolában sem örvendeztette meg szüleit és 
tanárait jó bizonyítvánnyal. Az V. osztályban a vallás, a görög pótló 
irodalom, görög pótló rajz és magaviselet tantárgyakból 2-es (jó), a 
többi tárgyból 3-as (elégséges), két tárgyból (természetrajz és mennyi-
ségtan) pedig 4-es (vagyis elégtelen) osztályzatot szerzett.6 

A következő tanévben (1900-1901) érdekes változás következett 
be. Egyes tárgyakból rontott, 2-ese már csak görög pótló irodalomból és 
magaviseletből van, újból elégtelent szerzett mennyiségtanból, - viszont 
l-ese (jeles) van magyar nyelvből. Talán ez az irodalomszeretete nyil-
vánul meg abban is, hogy egyetlen tantárgyi 2-es (jó) jegye is a görög 
pótló irodalomból van.7 

A következő tanévet (1901-1902) Szép Ernő újból a VI. osztályban 
járja. Nem derül ki pontosan, hogy a javító vizsgán bukott-e meg, vagy a 
két egymás után következő tanévben azonos tárgyból szerzett elégte-
lene miatt, de a VI. osztályt újból kellett járnia. Nem szabad tehát 
hiteles adatként elfogadnunk a Hetedikbe jártam regény címet. Bár az 
abban leírt események minden kétséget kizáróan Mezőtúron játszódtak 
le, mégis tény, hogy Szép Ernő Mezőtúron „nem járt hetedikbe". Ez 
utolsó tanév VI. osztályos jegyei sem sokkal jobbak az előző évinél. Itt 

2Az államilag segélyezett Mezőtúri Ev. Ref. Főgymnasium Érte-
sítője (A továbbiakban csak: Értesítő) az 1899-1900; 1900-1901; 
1901-1902 . iskolai évről. 

3Szép Ernő: Hetedikbe jártam. Bp. 1957. 34. (A továbbiakban e 
kiadásra hivatkozunk) 

"Uo. 138. 
5 Uo. 148. 
6 Értesítő, 1899-1900 . 168. 
7Értesítő; 1900-1901 . 118. 
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már két l-ese (jeles) van (vallásból és magyar nyelvből), a görögpótló 
rajzon kívül a német nyelvből is felzárkózott a jók (2-es) táborába, 
magatartása újból 2-es (szabályszerű), - de megint megbukott mennyi-
ségtanból.8 

Nem ismerem az akkori szabályokat, de gyanítom, hogy a harmad-
szori mennyiségtan-bukás miatt valószínűleg csak felsőbb engedéllyel 
lehetett volna javító vizsgát tennie, s kétségeim vannak a VI. osztály 
másodszor való megismételhetősége felől is. De lehet, hogy édesapjánál 
telt be a pohár, vagy ami még valószínűbb: anyagi fedezete nem volt 
iskolái továbbfolytatására, s Szép Ernő mezőtúri diák-pályafutásának 
ezzel a tanévvel vége szakadt. 

Ha tanulmányi eredményét általánosságban nézzük, azt látjuk, hogy 
ő is a tantárgyak között válogatók közé tartozott. Ami tetszett neki, azt 
tanulta vagy tudta (magyar, vallás, görög pótló irodalom és rajz, később 
német), amihez viszont nem volt kedve, azzal nem is nagyon foglalko-
zott. Szerette volna magával és másokkal is elhitetni, hogy egyes tan-
tárgyak megtanulására képtelen. Egyik irodalmi alakmása azt mondja: 
„Én nem bírom a növénytant bevágni. A virágot elbámulom, és nem 
győzöm sokszor szagolni, nyár elején, de Linné rendszerének semmi 
színe nincs előttem, és semmi jó szaga nincsen.'" 

Főleg a mennyiségtannal állt hadilábon. Ebből a tárgyból mezőtúri 
diákoskodása mindhárom évében megbukott. Általános diákszokás 
szerint igyekszik ezt azzal is magyarázni, hogy „az algebrát nem ér-
tem",1 0 de máskor őszintén utal ennek feltételezhető okaira is. A 
nyúlláb c. elbeszélésében azt írja: „Algebrát is tanultam. Ó, dehogy 
tanultam, csak tanítottak."11 Más alkalommal a következőket uja: 
„. . . minek tanuljak még, úgyis ki fognak engem csapni! Meglehet, 
kérem, hogy ez nem volt egyéb gyalázatos kifogásnál önmagam előtt, és 
hogy alapja az a bűnös irtózat volt, amit a tankönyvek iránt érez-
tem.'" 2 Más helyen pedig egy mezőtúri tanévkezdetre vonatkozóan ezt 
mondja: „Aztán meg a tanulás várt megint, amit nem szerettem.'" 3 

Szép Ernőben már diák korában megvolt a szegénysorban felnövő 
gyerekek kielégítetlenségi érzése. Olvassuk csak el Hetedikbe jártam c. 

8 Értesítő, 1901-1902. 130. 
* Hetedikbe jártam. 13. 

I °Uo. 
II Úriemberek vagyunk. 64. 
1 2Hetedikbe jártam. 197. 
1 3 Szép Ernő: Magyar könyv. Egy csapat elbeszélés. Bécs, 1921. 

4 5 - 5 4 . 
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regényének azt a részét, mikor elmeséli, hogyan ácsorogtak a Kriszt-féle 
cukrászda kirakata előtt, és hogyan vásároltak egyik osztálytársával 
együtt közösen egy darab krémest.1 4 Másutt pedig így ír: „Nekem nem 
vőn szabad soha fütyölni meg nevetni meg urgálni a többiekkel, mert 
nekem a szememben és a szívemben benne van a házi szegénység."15 

Szép Ernőt a mezőtúri gimnázium - szegénységükre való tekintettel 
— anyagiakban is segítette. Az Ifjúsági Segélyző Egylettől tankönyve-
ket kapott.16 Ugyaninnen az 1900-1901 . tanévben 30 korona,1 7 az 
1901-1902 . tanévben ugyancsak 30 korona segélyt iskolai költségei 
csökkentésére.18 Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy iskoláztatása 
terheit levette volna a szülők válláról. Gyermekkori barátjához, Kepes 
(Stern) Ernőhöz 1903-ban írt leveleiből tudjuk, hogy szülei igen nehéz 
körülmények között éltek odahaza. Apja tele volt adóssággal, anyja 
komolyan betegeskedett, így otthonról nem tudták segíteni.19 

Mivel Szép Ernő nem lakott bent az internátusban, lakásáról és 
élelmezéséről is magának kellett (illetőleg kellett volna) gondoskodnia. 
Kolosváry Aladár tanár ma is élő leányától tudjuk, hogy Szép Ernő 
anyagi helyzete abban az időben nagyon siralmas volt. Kislány korából 
emlékszik egy ebéd alkalmával folytatott beszélgetésre, amikor apja azt 
mondta el anyjának, hogy sikerült ebédet szereznie ismerőseinél Szép 
Ernő számára, aki tehetséges, de igen szegény tanuló.5 0 

Valószínűleg barátja, Kepes (Stern) Ernő is támogatta már abban az 
időben is Szép Ernőt, aki erről 1903. márc. 19-én barátjához írt leve-
lében így emlékezik meg: „Igaz, nagyon sokat, sokat tettél már értem; 
neked köszönhetem, hogy Pesten megvizsgáltattam magamat, hogy téli-
kabátom van, sanyarú mezőtúri tanulásomban is támogattál, szóval 
nagyon sokat köszönhetek neked anyagiakban is."21 

Nyilván ehhez a barátjához írta Levél K. . .s E. .ő-höz c. versében a 
diák-költő : 

1 4Hetedikbe jártam. 199 -201 . 
1 5 Uo. 182. 
14 Értesítő, 1900-1901 . 199. 
1 7Értesítő.; 1900-1901 . 135. 
18 Értesítő, 1901-1902 . 152. 
1 9 Szép Ernő levele Kepes (Stem) Ernőhöz. 1903. jan. 1. Közli 

Kunszery Gyula: Babits Mihály és Szép Ernő ismeretlen kéziratai ItK, 
1963. 343. 

2 0 Boross Gyuláné Kolosváry Piroska visszaemlékezése alapján. 
2 1 Szép Ernő levele. 1903. márc. 19. ItK, 1963. 344. 
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Bizony barátom, kín az élet! 
- Tapasztalásból mondhatom -
Sokat szenvedtem én már, bár csak 
Tizenhét év van vállamon... 

Nem hittem volna én a sorstól, 
Hogy ily csúnyán bánjék velem, 
Hogy ilyen hamar megmérgezze 
Ártatlan, ifjú életem! . . .2 2 

Talán éppen az elnyomottsági, kisebbségi érzés volt az, mély a 
rakoncátlanabb barátok felé csábította. Irigyelte, hogy azok mernek 
haszontalanságokat elkövetni. Jellemző, hogy midőn bevallja szüzes-
ségét osztályfőnökének, „Altóthy" (Kolosváry) tanár úrnak, rögtön 
kéri is, hogy ne árulja el ezt osztálytársainak. így ír erről: „Olyan 
ártatlan voltam még ebben a tekintetben, mint a kis gyermekek, és ha 
akkor, hetedikes koromban, mint a mi szolgáló-botrányunknak a fő-
hőse, ha véletlenül meghaltam volna, testemmel angyalnak mehettem 
volna vissza az égbe. Csak hát adtam a bankot tielőttetek, és veletek 
tartottam akkor is, mikor a Zöld lámpába vonultatok testületileg, mert 
forrón szerettelek titeket, kedves, aranyos, szabad fiúkat, meg a ve-
szélyt szerettem, meg a csillagos ég alatt a kutyaugatást."2 3 

* 

Szép Ernő költői fejlődésében a mezőtúri évek nagyon jelentősek 
voltak. Az 1900-1901 . évi Értesítő már önképzőköri sikereiről számol 
be. 1901. március 15-én az önképzőkör díszgyűlést tartott. A műsor 9. 
számaként a következő bejegyzést találjuk az Értesítőben: „Alkalmi 
költemény márczius 15-re. Irta és szavalta Szép Ernő VI. osztályú 
tanuló." 

Ugyanebben az évben az Acs-Cserfalvy-Oldali-féle alapítvány ka-
matai (10 korona) terhére pályázatot írtak ki „szabadon választott 
tárgyú kisebb költői elbeszélés" megírására. Négy pályamű érkezett be. 
Ezek közül kettőt nem tartottak megfelelőnek a bírálók, egyet meg-
dicsértek, a jutalmat pedig Szép Ernő Szép juhászné című költemé-
nyének ítélték oda. így ír erről az Értesítő: „A Szép juhászné cz. népies 
irányú elbeszélő költemény tárgya nem új, de van benne új fordulat. 

2 2Szép Ernő: Első csokor. Mezőtúr, 1902. június hó. 2 5 - 2 7 . 
2 3 Hetedikbe jártam. 172-176. 
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Verselése hibátlan. Sok jó hasonlat, metaphora emeli a költemény 
becsét. Eléggé indokolt; bár e tekintetben hagy fenn kívánni valót. Szép 
részlet benne a juhászné megtérése. Befejezése is elég helyes, újszerű és 
lélektanilag kielégítő'. Jutalomra érdemes. Szerzője Szép Ernő VI. o. 
tanuló."24 

A következő tanévben ifjú költőnk valószínűleg meg akarta ismé-
telni sikerét a márc. 15-i verssel. Első csokor c. verseskötetében ugyanis 
találunk egy verset, melynek címe: A magyar ifjakhoz - mártius 15. 
1902.'2í Ezt a gyengébb versét azonban valószínűleg nem fogadták el 
előadásra, mert az ünnepségen Steiner Izidor VI. o. t. szavalta Váradi 
Antal Petőfi visszatér c. költeményét.2 6 

Pedig ebben az évben már tekintélye volt Szép Ernőnek az önképző-
körben. Ezt mutatja, hogy Nagy Kálmánnal együtt megválasztották a 
VI. osztály „osztályképviselőjéül" a vezetőségbe.2 7 

Az év végi pályázatokon aztán elsöprő sikert aratott ifjú költőnk. 
Három pályaművet nyújtott be, s mind a hárommal első helyen végzett. 

A Nagy József-alapítvány kamataiból „verseny fogalmazás" meg-
írására írtak ki pályázatot. Ennek eredményéről így számol be az 
önképzőköri jelentés: „Verseny fogalmazás. Díja 4 korona. Tárgyul 
kitűzetett Egy nyári este költői leírása. Két pályázó közül a jutalmat 
Szép Ernő VI. o. tanuló nyerte el. Frankó János VI. o. t. dolgozata 
megdícsértetett."28 

A tanári kar alapítványából Schiller Pegazus im Joche с. költemé-
nyének műfordítása volt kitűzve. A beérkezett három pályamunkát 
Kolosváry Aladár és Magi Antal tanárok bírálták. Egy munkát nem 
tudtak komolyan venni, egyet megdicsértek, a 20 korona jutalmat pedig 
s „Pegasus" jeligéjűnek ítélték oda. így szól erről a bírálat: „A másik 
kettő közül a Pegasus jeligéjű tűnik ki könnyed verselésével és kife-
jezéseivel. A szóhoz nem ragaszkodik szolgai módra, mégis nagyon 
sikerültnek mondható . . . E bírálat alapján a tanári kar Szép Ernő VI. o. 
tanulónak a 20 korona pályadíjat kiutalta, Szekeres Gyula VIII. o. 
tanulót pedig megdicsérte."2 9 

Az Acs-Cserfalvy-Oldali-féle alapítvány kamataiból ebben az évben 
egy szabadon választott tárgyú eredeti novella megírására hirdettek 

24Értesítő; 1900-1901 . 1 3 1 - 1 3 2 . 
25 Első csokor. Id. kiad. 191. 
2ÍÉrtesítő, 1901-1902 . 73. 
2 7 t í o . 141. 
2 8 Uo. 143. 
2 ' U o . 145 -146 . 
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pályázatot. Beérkezett 5 novella. A bírálók Kolosváry Aladár és 
dr. Nagy István tanárok voltak. Három pályaművet nem tartottak meg-
feleló'nek, egyet dicséretre, egyet pedig jutalmazásra alkalmasnak talál-
tak. Szinte természetes, hogy ennek a legjobbnak a szerzője Szép Ernő 
volt. így ír róla az Értesítő: „Legjobb az Öreg tekintetes úr .Pusztuló 
Gentry' jeligével, melyen Jókai hatása ugyan meglátszik, de tőle az 
eredetiséget még sem lehet elvitatni. Könnyed, világos, költői stílja, jó 
és természetes meseszövése van s már a jellemzetesre is törekszik. A 
pályadíj ennek kiadható. - Bírálók véleménye alapján a tanári kar a 
Vak zenész cz. novella szerzőjét, Steinfeld Salamon VII. oszt. tanulót 
megdicsérte, az Öreg tekintetes úr cz. novella szerzőjének, Szép Ernő 
VI. oszt. tanulónak a 10 korona pályadíjat kiutalta."30 

* 

Önképzőkört sikerei nemcsak iskolai, hanem városi körökben is 
felhívták az érdeklődők figyelmét az ifjú költőre. Nagy Károly és Csató 
Ignác ponyvakiadók felkérték Szép Ernőt a Kecskeméthy Győző-féle 
sikkasztás, valamint a mezőtúri pénzhamisítás ponyvaversben való 
megírására. Két versezete meg is jelent 1901-ben Mezőtúron. Tulajdon-
képpen ezeket kell Szép Ernő nyomtatásban legelőször megjelent versei-
nek tekintenünk. 

A füzet címlapja: 

A MEZŐTÚRI PÉNZHAMISÍTÓ BANDA 
vagy 

A mezőtúri hamis ötkoronások. 
ÉS 

KECSKEMÉTI GYŐZŐ ÓRIÁSI SIKKASZTÁSA 
Irta Szép Ernő 

Kiadják Nagy Károly és Csató Ignácz 
Ára 10 fillér 

Minden jog fenntartva. Utánnyomás szigorúan tiltva van. 
Nyomatott és kapható Braun Juda könyvnyomdájában Mezőtúron,31 

E kiadvánnyal nem kívánok részletesebben foglalkozni, de egyet-
értek Békés Istvánnal3 2 abban, hogy Szép Ernő ponyvaversének sikere 

3 0 U o . 147-148 . 
3 1 ItK, 1963. 349. 
3 2 Békés István:Magyar ponyva Pitaval. Bp. 1 9 6 6 . 4 7 4 - 4 7 6 . 
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lehetett az az alap, melyre építve vállalta Braun Juda nyomdász 1902-
ben Szép Ernő Első csokor - költemények és műfordítások Heinrich 
Heinétől c. kötetének kiadását. 

Az Első csokor 1902 június havában, tehát Szép Ernő' mezőtúri 
diákoskodásának utolsó hónapjában jelent meg Braun Juda könyv-
nyomdájában. A kötetet kedves osztályfőnökének és magyartanárának, 
Kolosváry Aladárnak ajánlotta „őszinte szeretete és nagyrabecsülése 
jeléül".33 Első versként önképzőköri elbeszélését, a Szép juhásznét 
hozza,3 4 majd további versei következnek a 45. lapig (szám szerint még 
22), a 4 6 - 7 7 . lapon pedig a Heine-versek műfordításait találjuk. Nem 
hiszem, hogy e könyvecskéből — az iskolai könyvtárunkban található 
példányon kívül - nagyon sokat találhatnánk ma már az egész or-
szágban. 

Első versei megírására nyilván sok ösztönzést, bátorítást kapott 
önképzőköri tanárától, Kolosváry Aladártól is, aki nemcsak kedvelője, 
hanem művelője is volt az irodalomnak. Csaba királyfi című hosszabb 
elbeszélő költeményével a Magyar Tudományos Akadémia pályadíját is 
elnyerte.35 így jobb patrónusra nem is akadhatott volna az ifjú Szép 
Ernő. 

* 

Mezőtúri diákoskodásáról Hetedikbe jártam c. regényéből merít-
hetjük a legtöbb információt, hiszen egy diákcsíny és a vele kapcsolatos 
fegyelmi tárgyalás a kis regény tulajdonképpeni cselekménye. Szép 
Ernő azonban visszaemlékezése során ezer alkalmat talál, hogy mesteri 
„retardációkkal" tűzdelje tele az eredeti cselekményt. Az események 
menetét késleltető kitérései során bemutatja a kisváros képét, életét, 
jellegzetes személyiségeit, az iskola tantestületét, diáktársait, a diák-
életet, elmesél néhány érdekesebb diákkalandot. írónk minden esetben 
szerényen bocsánatot kér ezekért a kitérőkért, de ezek szóig Itatják a 
legtöbb adatot városunk századforduló körüli életéről. Ezek bizonyítják 
legjobban azt is, hogy a regény színhelye valóban Mezőtúr. 

3 3 Első csokor. Id. kiad. 2. 
3 4 Uo. 4 - 9 . 
3 S Ö fejezte be ezzel az eposzával Arany János hún-trilógiáját, s 

elnyerte az Akadémia Nádasdy-díját (100 aranyat). Vö. dr. Boross 
István: Városunk múltja és jelene. Mezőtúr, é.n. 1 3 - 2 9 . - Faragó 
Bálint: A mezőtúri református egyház története 1530-1917-ig. Mező-
túr, 1927. 236. - Kolosváry Aladárnak 1889-ben Költemények c. 
verseskötete jelent meg. 
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Nem tudjuk, hogy a Hetedikbe jártam c. regényben említett kaland 
és fegyelmi ügy melyik évben eshetett, mert erre vonatkozóan az iskola 
Értesítői nem adnak útbaigazítást. Az igazgatói beszámoló nem említi, 
nem is céloz rá egyik tanév fegyelmi helyzetének értékelésénél sem. 
Szép Ernő magatartási jegyeiből sem következtethetünk rá, mert ez 
mindhárom évben „szabályszerű" (2-es). Legvalószínűbb, hogy az 
1900-1901 . tanévről van szó, mert ekkor volt az osztályfőnöke Kolos-
váry Aladár („Altóthy" tanár úr). Viszont ellene látszik mondani a 
regény címe, mely inkább az 1901-1902 . tanévre céloz. 

Az biztos, hogy Szép Ernőt nem tették ki az iskolából, de az 
1902-1903 . tanévben már nem találjuk a gimnáziumban. Legvaló-
színűbb, hogy az otthoni nehéz helyzet miatt a VI. osztály elvégzése 
után abbahagyta a tanulást, és elment nevelősködni Puszta-Macskásra 
(Békés megye, Füzesgyarmat mellett). Saját megélhetése így biztosítva 
volt, de fizetéséből még könyvre sem tudott félretenni, mert mikor 
otthon járt, összes pénzét anyjának adta.3 6 

1902 szeptemberében kérte magántanulónak való felvételét Deb-
recenbe, az engedélyt meg is kapta, de nem tudott beiratkozni, mert 
nem volt pénze a beíratási díjra.3 7 

Irodalmi elhivatottságának érzetétől hajtva 1903 szeptemberében 
már Budapestre megy.3 8 

Eddig úgy gondoltuk, hogy később talán elvégezte a nyolc gimná-
ziumot és érettségizett, mert 1915. szept. 15-i levelében azt írta fronton 
levő barátjának, dr. Kepes Ernőnek, hogy „én is káplár vagyok s a tiszti 
iskolát szenvedem".3 9 Szép Bertának (Szép Ernő ma is élő húgának) ez 
évben az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztőjének, Nagy Péter-
nek a megkeresésére írt válaszlevelében ez áll: „Ernő bátyám nem 
érettségizett, a VIII. osztályból kimaradt (a budai Attila utcai gimná-
ziumban). Semmilyen bizonyítványa nincs." 

* 

Nem tudjuk, hogy 1902-től milyen kapcsolatai voltak Szép Ernőnek 
Mezőtúrral, de az 1912-13 . évi Értesítőben már az Ifjúsági Segélyző 
Egyesület alapító tagjai között ott szerepel Szép Ernő neve is 60 
koronával.40 

3 6 Szép Ernő 1903. jan. 1-i levele. ItK, 1963. 343. 
3 7Uo. 345. 
3 8 U o . 348. 
3 9Uo. 349. 
40 Értesítő, 1 9 1 2 - 1 3 . 101. 
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1915. dec. 5-én pedig a Borsos Károly igazgató által szerkesztett 
Mezőtúr és Vidéke c. lap „tárca" rovatában találjuk Húszéves fiúk 
halála című költeményét. 

Az 1920-as években már befutott író és költő szeretettel fordul 
Mezőtúr és volt iskolája felé. Egyik első ilyen megnyilatkozásának 
tekinthetjük Hetedikbe jártam (Bécs, 1922.) c. regényét. Ebben az 
iskolával kapcsolatos kellemetlen élményeiről is beszámol, de a túri 
diákévek már a megszépítő messzeség fátylán keresztül megkapják a 
maguk romantikus csillogását is. 

Ugyanezt érezzük a Magyar könyv (Bécs, 1921.) Ványai című el-
beszélésében is, mikor ezt írja: „A gimnázium előtt csapatostul sétáltak 
és forgolódtak a fiúk. Szaladgáltak a kapun kifelé, befelé. Az egész 
Kossuth-utca teli volt fiúkkal. Szerettem volna elnyeríteni magamat és a 
fejem levágva nyargalni, mint a csikó s hátrarugdosni közbe szilajon. 
Olyan mohóság fogott el és olyan vad szeretet." Majd később: „Az 
egész város olyan volt, mintha valamit ünnepelne, édes volt a levegő, 
talán a szőlőszagtól és a házak és a fák és a lámpák és a boltok is mintha 
egy osztállyal feljebb léptek volna s mintha valami új és valami szebb 
kezdődne nekik is az életükben."41 

Aki ilyen szépen tud írni a tanévkezdet hangulatáról, az már kétség-
telenül megszerette ezt a várost, ezt az iskolát, barátait, tanulótársait. 

1925-ben jelent meg Nyárvégi képek címen 12 linóleum-metszete 
annak a Túri-Polgár Istvánnak, aki Mezőtúron Polgár István néven két 
évig osztálytársa volt Szép Ernőnek. A művész Szép Ernőt kérte meg, 
hogy a diákkori bolyongásaik színhelyét megörökítő kiadványhoz írjon 
bevezető sorokat. A könyv elején költőnk kézírásával találjuk a követ-
kező bevezetést: 

„Ez a kéz, amely ezeket a kapunyitó sorokat adja, ott lapozta a 
Jókai-regényeket és ott irkálta korai verseit a Berettyó-parton, a töltés 
gyepén, a májusok, szeptemberek melegségében. 

Ez a szem, amely most a Nyárvégi Képekben gyönyörködik, valaha e 
művész lapok szülő tájrészein merengett, ájtatoskodott, álmodozott. 

Ez a szív, amely most elgyengül a Nyárvégi Képek hangulataiban, 
visszaérzi annak a nótás túri tájéknak a szerelmét, a fehér felleges 
csendjét, harangszavas és dudás komolyságát, orgonavirágos ifjúságát. 

Sok szerencsét kívánok a hűséges túri művésznek! 
Budapest 1925 január 

Szép Ernő" 

4 1 Szép Ernő -.Magyar könyv. 4 5 - 5 4 . 
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1928 jún. 10-én megalakult a Mezőtúri öregdiákok Országos 
Egyesülete.4 2 Következő évi közgyűlésén, 1929 jún. 9-én, Szép Ernő is 
megjelent. Felszólalását a következőkben rögzítette a beszámoló: 

„Utoljára finom tollú írónk: Szép Ernő szólt öregdiák testvéreihez. 
Meghatott hangon mond köszönetet volt igazgatójának. Fejér Lajosnak, 
elmés, kellemes előadásáért. Ünnep volt ez fülnek és szívnek, mint 
ahogy ünnep volt neki is, aki pedig leghaszontalanabb tanulója volt a 
mezőtúri iskolának 400 esztendő óta. Sokat köszönhet annak, hogy 
Fejér Lajos gyönyörű magyar beszédét hallgathatta az iskola padjában. 
- Templomból jövet templomnak érzi e helyet, a dísztermet, ahol a 
magyar történelem hőskölteményének legragyogóbb alakjai, a tanítás és 
tudás hősei tekintenek le reá, akik előtt jól esik lesütnie a szemeit. — 
Végezetül egy szép költeményét olvasta fel s ezzel a díszgyűlés véget is 
ért."4 3 

A díszgyűlést követő közebéden „Szép Ernő kedves epizódokat 
mondott el a túri diákéletből. Kiemelte azt, hogy ifjú korának legszebb 
évei azok, amiket itt töltött, s hogy poézisének alapmotívumait itt 
szerezte."44 

Aznap délután volt az iskola évzáró ünnepélye. Ezen az öregdiákok 
testületileg megjelentek. Szép Ernő itt újból felszólalt. Ezt a követke-
zőkben rögzítette a beszámoló: 

„Majd Szép Ernő állt fel az emelvényre. - Az ifjú diákokat keresi a 
szemével, a szívével. Elzarándokolt ide Mezőtúr szívébe: a gimnáziumba, 
ahol valamikor hozzájuk hasonló módon játszadozott és skandálta a 
verseket. Most, hogy visszajött, órák óta szívja az ifjúságnak, a múltnak 
a levegőjét, s nehezen tudja megállni, hogy el ne pityeredjék egy szónok 
szavára, egy madár énekére, egy fa virágára, egy felhőre, amelyek mind 
egy-egy kedves emléket juttatnak eszébe. Ö nem volt nagy dísze az 
intézetnek, haszontalan volt, a mai ifjak legyenek hasznosak, ő rossz 
volt, legyenek ők jók, ő gyenge volt, de nekik erőseknek kell lenniök, 
mert nagyobb szükség van rá, mint az ő idejében, mint ezer év óta 
bármikor. - Tanárai kérésére - amit parancsnak vesz, mert engedel-
mesebb akar lenni, mint valaha — elmondja Imádság című szép háborús 
versét."4 s 

4 2Értesítő, 1 9 2 7 - 2 8 . 8 0 - 8 7 . 
4 3 Papp László : Krónika a Mezőtúri Öregdiákok Egyesületének 1929. 

június 9-én tartott közgyűléséről. Értesítő, 1928-29 . 8 4 - 9 4 . 
4 4 U o . 91. 
4 s Uo. 93. 
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Mikor ezeket a sorokat elolvastam, a kifejezésekből Szép Ernő 
hangját éreztem kicsengeni. Köszönet érte kedves nyugdíjas tanárunk-
nak, Papp Lászlónak, hogy annak idején ilyen pontosan rögzítette Szép 
Ernő szavait! 

* 

A következő évben, 1930. szept. 21-én ünnepelte az ősi túri iskola 
fennállásának 400. évfordulóját. A nagy ünnepségen természetesen jelen 
volt Szép Ernő is. Megjelent a főtéri ünnepségen.4 6 Utána a városháza 
tanácstermében tartott díszgyűlést az öregdiákok Egyesülete. Ezen 
„Szép Ernő író ünnepi ódával üdvözölte az Alma Matert."4 7 A költe-
mény nyomtatásban is megjelent a jubileumi emlékkiadvány utolsó 
lapján.48 A verset azóta minden ballagáskor szavalják iskolánkban. 
Mivel szövege nehezen hozzáférhető, (tudomásom szerint Szép Ernő 
egyetlen verseskötetében sem jelent meg!) teljes terjedelmében közlöm: 

AZ ÖREGDIÁKOKHOZ 

öregdiákok, túri diákok, 
Nektek messziről egyet kiáltok. 
Szivem trombitál messziről néktek: 
Túr városát el ne felejtsétek! 

Túr városának vén fehér tornyát, 
Azt az egyszerű szép magyar formát, 
Harangozása hármas szózatját, 
Ha szólongatja a mennyek atyját. 

Templom mellé ugye oda láttok: 
Ott a ti nagy latin palotátok, 
Hova álomban még visszajártok 
öregdiákok, túri diákok. 

4 6 Dr. Boross István: Négy százéves a mezőtúri ref. gimnázium. Ér-
tesítő, 1930-31 . 12. 

4 7Uo. 13. 
4 8Emlék a mezőtúri református gimnázium négyszázéves jubi-

leumáról. 1930. szeptember 21. Kiadta: a „Mezőtúri öregdiákok Egye-
sülete". 16. 
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Jó is vón újra a padba ülni, 
Bánattól, gondtól elmenekülni, 
Fáradt lelkünkben friss lelket lelni, 
Túri tanítást szívesen nyelni. 

A túri leckét, öregdiákok, 
- Nem a latint kit nap-nap bevágtok -
Azt, amit adtak s fel se kérdezték: 
Azt a szépséges szép magyar leckét: 

Testvért védeni, hazát szolgálni, 
Hitet, hűséget, harcokat állni: 
A nemes virtust itt tanultátok 
Túri diákok, öregdiákok. 

Nem ennyi bajjal, nem ennyi évvel, 
Ha' zsenge szívvel, fiúi hévvel 
Ugy imádjátok, amit imádtok 
öregdiákok, túri diákok. 

Két életünk van itt a világon: 
Egyik az élet, másik az álom, 
Egyik tövist ád, másik virágot, 
Ugye tudjátok, öregdiákok. 

Berettyóparton tavaszi fűzek, 
Ifjú eszmények, örökké szüzek, 
Susogó fűzfák amit meséltek. . . 
Túri diákok ne felejtsétek. 

öregdiákok ne felejtsétek, 
Az ifjúságot el ne ejtsétek, 
Ifjak maradtok Túrra ha jártok, 
Testvéreim, jó öregdiákok! 

Legközelebb 1931. jan. 3-án találkozunk Szép Ernó'vel Budapesten, a 
„Vadászkürt" szálló különtermében, ahol Borsos Károly igazgató 
búcsúztatásán mondott szellemes köszöntőt.4 9 

"'Mezőtúr és Vidéke, 1931. jan. 11 .2 . 
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1931 márciusában az öregdiákok budapesti összejövetelén jelent 
meg.5 0 1931. nov. 7-én pedig a Mezőtúri öregdiákok Egyesülete a 
„választmány" tagjai sorába választotta.51 

Legközelebb 1934. máj. 5-én járt iskolánkban. A gimnáziumunk 
tornatermében rendezett irodalmi esten Tiszapart c. versét olvasta 
fel.5 2 Másnap az irodalmi est másik két résztvevőjével, Nagy Emma 
mezőtúri születésű költőnővel és a szintén túri öregdiák Erdélyi József 
költővel együtt részt vett iskolánk önképzőkörének díszgyűlésén. 
„Mindhárman igen kedvesen szóltak az önképzőköri ifjúsághoz s el-
mondták egy-egy költeményüket."5 3 

1937. ápr. 4-én az Egyetértés c. mezőtúri lapban két verse is meg-
jelent. Az egyik a Pillangó, a másik a Hangom. 

1955-ben szerettük volna meghívni a gimnázium 425 éves jubi-
leumára az iskolájához hű öregdiákot, de — sajnos - erre már nem volt 
lehetőség: Szép Ernő 195 3. okt. 2-án meghalt. 

Emlékét iskolánk és városunk kegyelettel őrzi. 1977. máj. 22-én az 
öregdiákok egy találkozó alkalmával emléktáblát helyeztek el az ősi 
iskola falán: 

Ennek az iskolának volt a diákja 
1899-1902-ig 

SZÉP ERNŐ 
író, költő, műfordító. 

Mezőtúron 1902-ben jelent meg „Első csokor" 
címmel önálló verseskötete. 

Emlékül 
a túri öregdiákok 

1977. 

VARGA LAJOS 

5"MezőtúriÚjság, 1931.márc. 15. 3. 
5 'Mezőtúri Újság,1931. nov. 15. 3. 
5 2Mezőtúri Újság, 1934. máj. 13. 1. 
53 Értesítő, 1 9 3 3 - 3 4 . 6 5 . 




