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igen sok nyelvre lefordították ; német kiadása : J. Sehe ffer, Beschreibung
aller Nationen des. Russischen Reiches 1675-től a korjákokról, teleutokról
ugyanezt mondja 334, 349, 353 1. Míg Wiklund Bernát szíves levélbeli
közlése szerint ez az ősszokás a lappoknál már teljesen eltűnt, addig
Nansen grönlandi útjain nem régiben mint meglévő, sőt kötelező udva
riasságot találta még a dán telepek közelében is. (vö. még Bayard Taylor,
Nordische, Reisen. 1876. 135. — J. Lubbock, Ihe origin of civilisation.
1889. 132.) A külföldi számtalan adalékot mellőzve említem, hogy Hankiss
János, Jókai Mór és egy francia anekdotakincs című tanulmányában
(Irodt. XVII. 11. 1928.), a költőnek egyik legkedvesebb forrásmüvéből, a
Dictionnaire.. .de Vamourból (1811) mutatja ki ezt a néplélektani jelen
séget, melyet Jókai több ízben belesző müveibe {Mahizef. A magyar előidökből. Lappon monda. 1852. Nemz. kiad. XXXVI. 56 ; Bürgözdi bácsi
csínytevései. Téli napsugár c. gyűjteményben. Cent. kiad. 100 k. 125;/JL
szerelem bolondjai, 1868, bevezetésében, valószínűleg már Madách hatá
sára, nem franciás lappont, hanem eszkimót említ). A szokás történetére
érdekesnek tartom, hogy némi nyomok már a Genesisre utalnak. (I. Móz.
XII ; XIX. 8 ; XX).
A lényeges különbség az Ember tragédiája s az etnológia közt az, hogy
míg a néptudomány e szokásban a társas élet ősi, kezdő fokát ismeri fel,
addig Madách az emberi erkölcs és méltóság végső süllyedését látja benne,
visszahanyatlást az ösállapotba.
A kimutatott egyezések, melyeket talán, még szaporítani is lehet, két
ségtelen bizonyságul szolgálnak Madách és a Demokritos kapcsolatára,
de arra is, hogy a költő ezeket az «idegen» elemeket milyen szervesen és
jelentősen illesztette bele müvébe.
/
TOLNAI VILMOS.

SZABOLCSRA MIHÁLY LEVELEI ENDRŐDI
SÁNDORHOZ.
Endrődi Sándor hagyatékában másfél évtizednyi időközből (1901. aug. 4. —
1914. márc. 18.) Szabolcska Mihálynak 29 levele maradt fönn. A két költő
benső barátsága érteti meg a levelek közvetlen hangját és bizalmas jellegét,
egyben azt is, hogy jórészt Szabolcska életének kisebb-nagyobb eseményeiről
adnak hírt. Szóba kerül bennük képviselő- s püspök-jelöltsége, irodalmi.
kitüntetései, tavaszi főfájásai, feleségének és gyermekeinek betegsége, magának
Szabolcskának nagy elfoglaltsága — a leveleknek tehát inkább életrajzi, mint
irodalmi érdekük van. Irodalmi szempontból jóformán csak azok a részletek
jelentősek, amelyekben Szabolcska barátjának egyes verseiről vagy versköte
teiről mond véleményt. A leveleknek nagyobbik fele egészen barátias-családias jellegű — ezeket mint érdeketeleneket egészen elhagyjuk, a többiből is
azt, ami semmiképen sem érdekli a tudományt.
Szabolcska 1901 előtt és 1914 után is levelezett Endrődivel, de leveleinek.
a hagyatékban nincs nyomuk.
,
A leveleket Szabolcska kézírásához híven közöljük.
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1.
Kedves Sándorkám !
Szép könyvedet1 igen szépen köszönöm. Vagyis a megküldésben nyilvánuló
szives jóságodat. A könyvet már egy hete olvasgatom a könyvárusom útján. Elhihedd, hogy nálam senki se élvezi jobban annak,szépségeit. Ne legyen ez utolsó
rimes munkád Neked. Söt ebben a hangban tovább, fölebb az Isten felé. Én is egy
ilyen féle kötettel próbálkozom a jövő őszre a Prot. írod. Társulat kiadásában,
de az enyém szűkebb körben fog mozogni már adolog természeténél fogva is.
A székfoglaló versed, meg a Temetőben czimü 100 olvasás után száz
szor szebbekké válnak. 99 perezent általában Endrődy-vers ! És ez — bók
nélkül — nagy szó. A «Jogok»-at- én, ha rám bizod, okvetlen kihagytam
volna. De erről majd szóval. Az én gyönyörködésem összhangját most nem
engedem zavartatni aprólékos kicsinységekkel. A kiállítás — kivált a kötés i
—• mesteri munka. Méltó a könyved belsejéhez. S ez minden!
Annyi dolgom van barátom, hogy «Látlak-e még vagy soha tán, A jó
Isten tudja». Azt hiszem, csak a jövő februárban. Hanem te Sándor lefut
hatnál egyszer még karácsonyig egy kis disznótoros vacsorára hozzánk.
Kibeszélgetnénk magunkat, s Neked az egész 24 órába ha kerülne. Ne saj
náld érettünk, mert hidd el, hogy nekem lehetetlen mozdulnom.
Minden te szeretteiddel együtt szeretettel ölelünk mindnyájan, ismételt
köszönetünkkel vagyok szerető testvéred barátod .
T. 1901. decz. 6 ikán.
Miska.
«Ev. reform. Lelkészi Hivatal Temesvár» jelzésű levélpapiroson.
2.
Kedves Sándorkám !
Tegnap nem voltam idehaza, s mai egész napomból ez az első nyugodt,
órácskám. (Este 8 után az idő.) Ezt a késedelmem igazolására mondom el
ilyen körülményesen.
Köszönöm meleg szivvel a te rám gondolásodat Légy nyugodt, hogy
rád rontottam volna úgy is. — Hanem előbb arra felelek, a mit nem irtál
ugyan meg, de ott van a papiroson a betűid mögött. Hát én igy görbüljek
meg, ha rendkívüli alkalmakat kivéve mindig, most pedig lelkem szerint is,
nem mondok igazat. Egy vagy másfél év óta nem jártam másként Bpesten,
mini estve indulva innen, s reggel érkezve oda: azon nap estéjén már itthon
is vacsoráltam. Szóval hihetetlenül és úgy be vagyok én fogva barátom, hogy
azt egy hallásra el se hiszed majd.
Ennyit a múltra. A jövő hétről semmit se tudok biztosan. Sebőknek
megígértem (illetva Herczegnek a S. érdekében) hogy fölmegyek a választó
ülésre. Közben Vargha Gy. megkért hogy Dóczi Lajos mögé álljak be tartalék
nak. Szóval legyek készen esetleg fölolvasni. S mivel most, úgy látszik, olyan
világ járja, hogy midenütt a póttartalékosok behívására kerül a sor: a Vargha
Gy. express levele csakugyan «beszólít». Ez a felolvasás tudom, hogy 7 ikén
vasárnap leszen, de hogy a választás mikorra esik? azt én máig se tudom.
Pedig immár: mondom, szombat este van.
1
2

Isten felé- 1901. nov.
Jogok = két kis vers.

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVlI.
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Mindezt pedig nem ok nélkül hordtam össze. Én hét-három napot semmi
szin alatt se tölthetek odafent. Ez több a lehetetlenségnél. (Bródi vagy Pékár
ezután csinálnak rá nj szavat.) Hogy most már felolvasni megyek-e vagy szavazni?
Ez a kérdés. Mert hogy mind a kettőre feljussak : nem hiszem. Légy sziveskérlek,
mint igaz látója a dolgoknak, megírni egy sorban, hogy szüksége van Sebőknek
a magam féle mezei hadakra ? Ha igen ! köt a szavam, hogy menjek, De akkor
futok is vissza, s inkább vasárnap csinálhatnánk tán egy görbe estécskét. Mert
okvetlen úgy szólt már az én előleges tervezgetésem is. Valahogy a lelki szük
ségét érzem immár annak, hogy Veled «eltanyázgassak». S mivel te úgy látszik
kisass^onyos sort tartasz : gondoltam már előre rá, hogy most vagy soha.
Ezek után pedig várom a te hozászólásodat. Mert most jut eszembe,
hogy a választó gyűlés estéjén is együtt lehetnénk mi. Másnap délre én
ugy is itthon vagyok. így legalább a felolvasó napnak már az estéjén elzó:názhatok, lévén a hétfő itthon úgyis nehéz napom. Ez a jobb plánum !
Minden szeretteiddel együtt mindnyájónk nevében meleg szivvel köszönt
vén, ölel csókol szerető
T. 1904. jam 30.
Miskád.
«Református Lelkészi Hivatal Temesvár» jelzésű levélpapiroson.
3.
Kedves Sándorkám !
Leveledre, melvet nagy örömmel hámoztunk ki a ma reggeli postánkból,
•sietek emberséges időben válaszolni. Hát először is mi is mindnyájan boldog
és üdvös ünneplést kívánunk Mindnyájatoknak ! Nekünk, az az hogy csak
nekem, nem valami fényes ünnepem lessz. Harmadik esztendeje már, hogy
ágy tavasszal valami gyilkos főfájás vesz elő. Pontos időben jön naponta s
pontos időben távozik. Délelőtt 10-től délután 3-ig tart. Ebból gondolom, s a
tavaszonkénti visszatéréséből, hogy malarikus természetű. De hogy isten
telenül komisz és pogány nyavalya, ezt minden találgatás nélkül modhatom.
A követünkről írott soraidon jól mulattam. Az itteni «egyesült ellenzék»
első jelöltje én lettem volna. De természetesen szóba sem állhattam velük.
S az itteni kormánypárti vezetők részéről a hála jele akart lenni ez a vizitultetés. Elég komikus volt. Majd szóval a többit.* — —•
Húsvét után Gárdonyi készülget hozzánk. Sürgönyzök mig itt lessz, hogy
jönnél le akkordban, hátha egy görbe nap ki tudnánk Gézát melleszteni az ő
hü lös kothurnusából. Nem az őseredetü természete ez neki. A mint nem is lehet.
Versekről ne beszéljünk. Legalább ne így ! Tőled várok én az örök
tapogatódzó, hangos himnuszokat még. Te fiatalabb vagy nálam, s az Anthologiák várhatnak rád még vagy 10 évig.
Egész háznépünk nevében Mindnyájótokat meleg szivvel ölel szerető hü
Temesv. 1904. HL 30.
'
Miskád.
«A Téli Újság szerkesztősége» jelzésű levélpapíron.
* Azt tán mondanom se kell, hogy fej vesztés terhe alatt se szavaztam
•volna rá. S most mégis kinevetsz, hogy szükségét láttám ennek a jegyzetnek.
Megállj csak, megállj ! (Szabolcska jegyzete,)
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4. ,
Kedves Komám Sándor!
A Jókai temetésén úgy meghűltem- hogy azóta álig tudok, mind
máig kigázolni belőle. (Délben 1.30-kor érkeztem, este 6.50 kor indultam
vissza!)
Most főképp Szováta miatt zaklatnak. Mi a plánumotok ? Nem változott-e ?
Mi jul. 5—6 ikán ott leszünk. Van ott Petelei Istvánnak egy kis nyaralócskája. Tán voltál is benne. Azt vettem ki augusztus 15 ikéig. Bár mi egész
addig nem maradhatunk. Csakúgy 10 íke tájáig.
írj hogy merről és mikor várjalak ?
Mi mind elég tűrhető állapotban (az én kehes voltomtól eltekintve) vár
juk türelmetlenül a nyaralás kezdetét.Feleségemmel együtt mindnyájatokat meleg szivvel köszöntvén, ölel
szerető barátod
SzMiska.
U. i. Abban a reményben, hogy ezt a levelem nem protegálod be a Vas.
Újságba, idejegyzem hasznos tudnivalóul, hogy a legjobb báziásimból most
pakolok egy értelmes ládányit a nyárra. Nehogy kimenj a tengerekre, az
úszó aknákat messze veri a szél, s ha Te fölrobbansz, mi lesz a ládával
és velem !
..
-^
«Téli Újság szerkesztősége» jelzésű levélpapiroson.
A levél keltezetlen; a Jókai temetésére való utalás mutatja, hogy 1904
tavaszán kelt.
Kedves Sándorom !
Köszönjük a karácsonyi angyalaid gazdag rakományát. Márta erővel
saját kezű levelet akart irni, a mivel persze ugy jártál volna, mint én a
Beöthy Zsolt kairói lev. lapjaival: semmitse betűzhettél volna ki belőlük.
(Ám azért szerethetted volna, mint én a B. Zs. hieroglifjeit.)
A dolog érdemére térve, a karácsonyi meghívásomba valami tollhiba
csúszhatott be. Nekem az ünnepből karácsony estéje az ünnep. Ez a csalá
dunké, a magunkba szállásé, ez a szent, a poézissel teli része az Ünnepnek
ugy-e ? Hát én Tégedet erre az ünnepre semmiképpen sem merhettelek hív
ni. Elhivni a családodtól. Buta szóhiba, ha erre hivtalak. De másnapra kelve,
sőt 3-adnapra kelve még mindig áll az ünnep. így gondoltam valahogy, hogy
tán lecsalhatlak.
Egyebekben — nem tudom, irtam-e róla — a könyved meleg, szívbeli
örömet okozott és hozott nekem. Titkon attól is féltem, hogy nem kell-e
majd olyan másodrangú dolgot is bevenned a kiegészítés kedvéért, a mit
máskülönben tán nem vennél kötetbe. Most ünnepélyesen megkövetlek
és elösmerem, hogy Neked nincs 2-od rangú versed. így a hogy van, szép,
kerek és értékes az egész. «Ejh, de mi a fene lelt engem, hogy szembe
dicsérek ?*
«Mind a mit mondtam, hazugság, Csúnya hazugság volt.» — Hanem
erről majd szóval a többit.
.
'
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Én hónapok óta alig írok valamit, megbénít az országos örült állapot.
Csak káromkodásra megy a pennám.
Neked és szeretteidnek mindnyájonk nevében vidám, békés és boldog
ujesztendöt kívánva, az egész familliánk szeretetével ölel hü komád
Tem. 1906. jan. 1.
SzMiska.
«Téli Újság szerkesztősége» jelzésű levélpapiroson.
6.
Kedves Sándorom!
Ova figyelmeztetlek meleg szívbeli szeretetből egy rádfenekedö nagyve szedelemre. A jövő hétfőn, az alkonyati homályban gyilkos szándékkal set
tenkedik föl hozzád a jámborság minden látszatával egy emberi alak. Nyájasan
köszönt majd, sőt mosolyog is rád és régi nagy barátságára hivatkozik. De
ne higyj neki, — verskötet lessz kéziratban a hóna alatt, s azt neked fogja
szegezni! Még ápertébben szólva: e bohó ifjú én leszek. — Szeretném az
uj kötetemet felolvasni előtted s megkérni téged, hogy légy segítségemre a
gyöngébb versek «kiirtágában». Tehát 21-ikén hétfőn d. u. 5—6 óra között
felkereslek. A többi a jó Isten dolga. Aznap esketést végzek Bpesten, de
azoktól én hamarosan megszököm. Mindnyájotokat meleg szivvel üdvözlünk
Temesv. 907. X. 17.
Ölelő Miskád.
Kartonlapon.
.7.
Kedves Sándorom !
Az én «fölmagasztaltatásom» (nem jól hozták a lapok) csak febr. 7 ikén lészen.
Én ugy vagyok vele, mint a bögrét eltört gyerek, hogy «bárcsak megvertek
volna már!» De a ti reám gondolástok gen jól esett. Mindnyájotokat ölelünk
meleg szivvel. Szereti komád
Sz Miska.
Mikor jöttök? VárunkI
Köszönetem küldöm a Szombatosoknak,1
A Vadászkürtbeíi ifjú 1lakosoknak,
Akikneb a szivén még tavasz a fél-tél,
S esteli tizenkét óra csak az éjfél.
Vegyétek jó szivvel köszönet mondásom.
Főpásztori kegyes, irigylős, áldásom,
S abbeli őszinte jámbor óhajtásom:
Bár lehetnék a ti
Legelső szombati
Ülés te ken aki a gyűlést bezárom,
A köznapra kelő szebb és előkelő
Hajnalhasadáson.
Szabolcska

Miska.

Kartonlapon, rajta a fölirat, de áthúzva tintával: «Szabolcska Mihály
a Téli Újság szerkesztője, Temesvár.»
1
Szombatosok nevén emlegette magát az a baráti társaság, amely a
század első két évtizedeben Heinrich Gusztáv vezetése alatt szombatonként
vacsorára gyűlt össze a Vadászkürt szálló különtermében. A társaságnak
legjobb kedvű tagja Endrődi volt.
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8.
Kedves Sándorom !
Köszönöm szépen a névnapi rámgondolásodat. Leveled további részének
lemondó és túlzóan keserű hangja ellen pedig szigorúan tiltakozom és pro
testálok. Nem addig a barátom ! Nálunk az idén nem volt semmi névnap.
Szegény feleségem súlyos gége-katarrusban kinlódik már vagy 9-ik hete.
Kerülnünk kellett minden sokadalmat. Leveled épp aznap érkezvén, este énmagamban és egyedül — egy flaska alkoholmentes kecskéi bor mellett, —
elővettem évek óta tán újonnan a te négy kötetes «összkiadásodat.» És a
nevem estéjét szelid csendes barátkozás közt, Veled töltöttem el. És minél
tovább olvastam: annál összébb vontam a szemöldökömet a te kesergésed
miatt. Nincs semmi okod rá ! A te költői pályád egy gyönyörűen megfutot
szép költői egész. Ha soha egy sort nem irsz is többé: van jogod teljes
önérzettel ülni ki alkonyatfelé pipázni a házad kapujába. Pipázni és gyö
nyörködnöd a semmittevésben. A becsülettel lerótt napszám után. Endrődy
Sándornak nincs oka és nincs joga letörésről vagy félbemaradottságról panaszolkodnia.
A meg nem ivott kvaterkák? Egye fene azokat is. Ha Neked volnék:
én még a 2 deciket is elhagynám «csak azért is!» Ad vocem csak azért is.
Az antialkoholisták verset kértek tőlem a napokban. S az én lelkem könnyebb
ségére én válaszul nem minden malicia nélkül adtam le azt a rigmust, amit
légy szives majd átfutni a Vas. Ujs. valamelyik legközelebbi számában. .
Egyebekben mindnyáj ótokat,, meleg szivei és 100 szoros üdvözlettel
köszöntvén: ölel és csókol szerető komád és barátod
Tem. 1909. X. 1.
SzMiska.
< Legelső bpesti utam persze hozzád visz legelőször.
9.
Kedves Sándorom !
;, \
Ma egész nap a te levelednek örültünk. Azért csak ma, mert csak ma
kaptam meg Temesvárról, ahol - mint a káplánom irja — a lapok közé
volt «rejtőzködve». Azért örültünk pedig, mert ezen át ellátunk egész a
Bimbó utcai 32-ik számig, s látjuk hála Istennek, hogy vidáman, a régi jó
kedvvel nézed a világot. Sőt mindakét világot. Hovatovább meg kell bizony
barátkoznunk a másikkal is. Én hiszek benne ha kinevetnél is érte. Isten
nélkül nem tudom elképzelni a mindenséget, s ha van Isten: mi abba vissza
hulló sziporkák vagyunk. Itt az Ö' testté vált gondolatjai.
Kora tavasz óta én is alig irtam valamit. Nem megy. S én még szinte
hogy örülök neki, hogy nem «muszáj» dolgozni. Valahogy érzem is, hogy
nem veszít vele senki.
Meleg szivvel üdvözlünk mindnyájan benneteket. Béláékkal együtt.
Marosfelfalu, 1910. aug. 3 ikán.
Ölel szerető komád
SzMiska,
«Téli Újság szerkesztősége, Temesvár» jelzésű levélpapiroson. A nyom
tatott jelzés tentával áthúzva.
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10.
Kedves Sándorom!
Meleg szívvel köszönöm Neked legfőképpen, a Petőfi Társaság nagy
megtiszlelését. Szinte nagyobb ez, mint én szerettem volna. Valahogy bántott
engem, hogy nem vagyok bent, de nagyon megelégedtem volna a rendes
tagsággal is. Őszinte érzésekről számolók be Neked, hogy a Kisf. Társ. (mikor
t. i. befogadott) megörvendeztetett. Az Akadémia megijesztett. A Petőfi Tár
sa ság most meghatott.
Ami a székfoglalómat illeti: szeretném, ha ti rendelkeznétek erről
velem. Úgy t. i. hogy egy-két hónappabelŐre megmondanátok az idejét, hogy
a firkalásaim javát erre az alkalomra félretehetném. Talán most ápr. ben,
vagy májusban. Bár azt se bánom, ha a jövő nagy gyűlésre hagytok.
• A P. Társ. ra visszatérve: Prohászkába én rég szerelmes vagyok. Tisztafejü, nyilt szavú (ezt bámulom főképp!) modern pap. Régóta féltem, hogy
egyszer kiközösítik. Hogy a maradiaknak nem tetszik: arra mérget veszek
Büszke lehet rá a Társ. hogy felismerte benne a jövendőt! — Sietve és
kapkodva írok, tele vagyok ünnepelötti dolgokkal. A ti ój lakástok képe
felejthetetlen előttem. Soha okosabb dolgot nem csináltál, mint mikor ezt a
lakást kivetted. Annyit beszéltem már — vesztemre, — itthon róla, hogy a
feleségemet és Mártát májusban föl kell vinnem. No de még addig találkozunk,
talán Te is leszaladsz még addig egy kis disznótorra hozzánk !
Mindnyáj ótoknak — Béláékat is ideértve, —~ boldog ünnepeket és áldott
újesztendöt kívánva, ölelünk szeretettel benneteket!
Temesv. 1910. decz. 21-ikén
komád, testvéred és barátod
SzMiskß.
«Téli Újság szerkesztősége, Temesvár» jelzésű levélpapiroson. A nyom
tatott jelzés tentával áthúzva.
.',11.
•
Kedves Sándorom !
Pünköst óta halogattam, hagyogattam a levélírást. Az Uj Idökbeli
«leleplezésed» óta t. i. annyi szeretettel és annyi jóleső melegséggel írtad
meg rólunk a kép mellé való írásodat, hogy sürgős szükségét éreztem kös z önetet mondani neked a képnek kedvező satirozásárt, vagy n em is tudom miért.
Hogy nekem a legelső levélírásom ez innen az idén : azt a betűimen
is láthatod. Nagy nehezen szántogatok e tavalyi rozsdás ekével.
Külömben elég tűrhetően vagyunk mindnyájan. Reméljük, te is csak
pihenni mentél Kőszegre. Rendithetetlen a hitünk, hogy Marosfelfalu — nagy
csendességében, s 400 méteres magasságában, — ugyanazzal a jó hatással
volna rád, mint az a «drága» levegő ott. De hát hitbeli dolgokon nem lehet
vitázni senkivel. Ez is régi igazság.
Püspök jelöltségem eleve kizárt jóformán minden «veszélyt». Csak ismételt
erőltetésre, azért adtam oda magamat, hogy a szekularizáló, harezós párt mellett
a komolyabb elemek békés szándékának is legyen némi kifejezésre juttatása.
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Magamért örülök, hogy tóga és kothurnus helyett házi kabátomban
járhatok továbbra is, de egyházunk jövőjét féltem a túlzó, sőt szélsőséges
elemektől én is. (Irásközben bekergetett a vihar. Zöld itatósom fogta meg
fönt a papirt !)
Nagyon szívesen látnánk, ha meglepnél bennünket Felfaluban. Mindnyájan meleg szivvel üdvözlünk és ölelünk.
Marosfel falu (u. p. Szászrégen), 1911. jun. 27-ikén,
szerető barátod, komád
'
Szábolcsha Mihály.
A «Téli Újság szerkesztősége, Temesvár» jelzésű levélpapiroson.
12.
. / Kedves Sándorom !
Szeretnék' Veled szemtől- szemben állva veszekedni és vitázni levelednek
szinte komor és magaddal szemben -igazságtalan alaptónusáért. Az a pár
esztendő, ami van közöttünk, nem különítheti el annyira a hangulat-világunkat,
hogy rrieg ne értenélek és-meg ne érthetnélek.
Hogy az üzlet és a vélt «hásznocska szaga» groteszk gondolatra és
gyöngédtelen, söt bántó ajánlatra ösztökélhet egy máskép intelligens embert
is: az az ő világukban száz okkal menthető.- De Téged ez csak mint egy
ember akaratlan bántása érhet. Természetes sark igazság, hogy nem mentét
bele. Még én sem mentem volna.
Te annyi szépet adtál a nemzetnek, hogy egy sor további írás nélkül
is ,egész ember és Endrödi Sándor maradsz. Mire való hát kétségekkel bántani
magadat? Neked, a «sursum corda» poétájának. Nem is tudom ezt másnak
venni, mint a magaddal való évödésnek. De ne is legyen más.
Tegnap, újév napján kiütötte valami a kezemből a levéiiró tollat, s ma
— 2-ikán — ugy látszik fordulni a dolgom, hogy a jövő hétfőre — 6 ikára
— valahogy tán fölmehetek pár versemet személyesen olvasni fel a PetőfiTárs, ban. Ez esetben persze már vasárnap délutánra fölmegyek, s első utam
a Bimbó utcába visz.1
•
—
- .
Az új esztendőben áldjon meg a jó Isten minden szeretteiddel együtt.
Mindnyájunk szerető vonzalmával és szivével ölel
JJI M|JMy3
Temesvárt, 1913. jan. 7.
«Téli Újság szerkesztősége, Temesvár» jelzésű levélpapiroson.
•

13.
Kedves Sándorom !

«A jó pajtás»-ban — ha ez a neve a Franklin gyermeklapjának, — nem
olvashatom rendesen a gyermek verseidet, Csak a hirt róluk. Meg egyetegyet a vidéki lapok utánközlésében. Próbálkoztam már én is — Sebők biz
tatására, —• ilyesmit irni. De nem me^y, Külőtiibeti is ugy elönt
1

Endrödi Sándor akkor a Bimbó utcában lakott.
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dolog, hogy szuszogni sem tudok tőle. Öt-hat éve Ígérget már az egyházi
konventünk egy második káplánságot Temesvárra. De mindenkorig még puszta
ígéret maradt ez is.
.
. . .
Mindnyájonk névnapi jókívánságát ismételve ölel meleg sziyvel és
szeretettel . ;
• ;
Temesv.l9U. roárc. 18.
M komád
bzMiska
«Szabolcska Mihály, a Téli Újság szerkesztőeje Temesvár» jelzésű levél*
papíron; a fölirat tentávai áthúzva.
„ ,. ,-,
, -nKözli: fSzABO DAVID

ÉLMÉNYI ELEMEK TOLNAI LA IOS
KÖLTÉSZETÉBEN.
Tolnai Lajosnak, legnyughatatlanabb lelkű regényírónknak, ebben az
évben volt száz esztendős születési évfordulója. Tolnainak éltető eleme volt
<i harc, a hadakozás, a veszekedés. Mindenkivel — még Istennel is — perben
átlőtt. A szünet nélküli, folytonos harcot, a küzdelmet önmagával és a világgal
nem bírták idegei, folyton feszítő energiái testét is szétroncsolták. Összerop
pant, megtört ember volt, amikor meghalt.
Má már csak a szakember ismeri Tolnai Lajos nevét. ízes, darabos
magyarságú regényei elfeledten hányódnak poros falusi padlások, múzeumok»
könyvtárak avult könyvei között.1 Meghalt már az a világ, amelyben izgalmat
okoztak ezek az elsárgult lapok, elmultak azok az emberek is, akiket talán
igaztalanul, elvakultságában bántott a napfényben is árnyakat gyanító különc.
Úgy érezzük, hogy nem követünk el kegyeletlenséget azzal, hogy
irodalomtörténetünknek Tolnai egyéniségével kapcsolatban homályosan maradt
pontjait családi hagyományok, mendemondák és feltáratlan adatok bemuta
tásával próbáljuk megvilágítani. Reméljük, hogy ezzel Tolnai további értéke
lésén is lényegesen változtatunk.
1. T o l n a i L a j o s d u n a s z e n t g - y ö r g y i e m l é k e i .
Az ember életének jelentékeny részét gyermekkora határozza meg.
A gyermekkori benyomások döntő fontosságúak a férfikor törekvéseire ;
a célkitűzések, amelyek serkentik az alkotó erőt egy életen át, gyakran az
első benyomások által felvetett problémákban, az első átélés alkalmával
felkeltett érdeklődésen alapulnak.. Tolnai legújabb életrajzírója, Förhécz
József is ezt az elvet követte, amikor Tolnai önéletrajza nyomán apró
részletek kiemelésével rajzolta meg Tolnai gyermekkorát2 — anyja rokonsága
révén igen elágazó dunaszentgyörgyi kapcsolatait azonban nem kutatta föl.
Szerintünk igen sok regényének, elbeszélésének alakjai, hangulatai találhatók
1
Ez túlzás. A Fővárosi könyvtár 1934-ik évi beszámolója igen szé|>
forgalmat mutat ki Tolnai regényeiből..
SzerJc.
2
Förhécz József : Tolnay Lajos élete és művei. 1935. Ez a mű látszó
lagos részletessége mellett is hiányos. Sokkal logikusabban foglalja össze
Tolnai életét Jakab Ödön «halvány képe» (Kisf. Társ. Évi. üj F. 1904.) és
A sötét világ c. önéletrajz alapján Patakné dr. Szegő Rózsi: Tolnai Lajos.
Győri női ker. isk. Ert. 1928/29.

