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Abból fogok küldeni Medárd vásárkor. Utasíts hozzám Kf ej érvári Ha-
ruczot. De attól régi magyar írást is küldj legalább mit addig találtok. 

Isten Veled, 
Híved 

Döbrenteí G-
a gúnyolóídat leverendő, s nyomtatásban, 
mellv nálam, már le is vére. 

Közli: JANCSÓ ELEMÉR. 

SZABOLCSRA MIHÁLYNAK KARDOS ALBERTHEZ 
INTÉZETT LEVELEL 

1, Levelező-lap alakú karton-papíron. 

Kedves Albertem! Szívesen megírom a verset, ha tudom. Most 
mint valami süldő poéta, gyűjtőívvel kapogtatok be hozzád, A szóban 
forgó könyvet nem magam adom ki, s így annak anyagi sorsa nekem 
semmi. Ám csak élőszóval mondhatom majd el, tán nem sokára, a mit 
így nem lehet, hogy egyáltalán a magyar poézis becsületéről van szó, 
mikor ez ívnek minél jobban való megtöltésére kérlek föl. 

Légy szíves 10—12 nap múlva azt hozzám visszajuttatni. Sokszoros 
üdvözlettel ölel 

Tem. 1904, okt. 25. 
szerető barátod 

SzMiska, 

2, Levelező-lap alakú karton-papíron, kelet nélkül érkezett 1904. nov. 30. 

Kedves Albertem! Ma is csak azt mondhatom, amit eddig, hogy 
én szívesen megpróbálom. Ha sikerül majd: jó. De hátha nem sikerül? 
Én felelősséget nem vállalok. Ti nagyon jól tudjátok, hogy én nem tu
dok ódát írni. Kérjétek föl Szávay Gyulát is. Inkább két vers, mint egy 
sem. S ha az övé jobb lesz: az enyémet eldobjátok. Ha meg véletlenül 
az enyém lenne jobb: Gyula sem olyan szamár, hogy ezért meghara
gudjon, vagy elveszettnek tartsa azt az időt, a mely alatt Csokonai 
Vitéz Míhálylyal beszélgetett. 

Mit szólsz hozzá? Hát nem okos ember vagyok én? Gyöngéd, fi
gyelmes és előrelátó. 

Egy könyvet ma küldtem Neked hálás szívvel. Ám sok lévén most 
a pénzem; ezt a levelet külön küldöm. Hadd éljen a szegény posta is. 

Ölel téged és az egész Csokonai kört búcsúzóra (ha ki találtok 
csapni) szerető ígriczed 

SzMiska. 
Jegyzet az 1. és 2. sz, levélhez. 

A Csokonai-kör általam, mint akkori t i tkár által kérte föl Sza
bolcskát a százados Csokonai emlékünnepre szánt alkalmi költeménv 
írására, A költemény meg is lett és maga Szabolcska adta elő az emlék-



62 KARDOS ALBERT 

ünnepen 1905. május 21-én. A költemény többek között megjelent a 
Cßokonai-kör emlékkönyvében (Debrecen, 1909). Strófák Csokonai szá
zados ünnepére címmel. Ugyanarra az ünnepi alkalomra Szávay Gyula 
is írt költeményt, tréfás verset, Csokonai kárhoztatása címmel, amely 
ugyanott jelent meg. 

Szabolcskának az a verskötete, melyre előfizetőket gyűjtetett és 
amelyet az én ívemen 30-an rendeltek meg, Csendes dalok címmel je
lent meg {Budapest, 1904), 

3. Postai levelező-lap, a címzés idegen (talán gyermek-) kéztől való. 

Kedves Berczim! Megyek szívesen, sőt nagy örömmel, ha a kerü
leti gyűlés kedvéért is ez egyszer 20ikán tartjátok 17íkét. Vasárnapra 
(betű szerinti értelemben vedd:) lehetetlen kimozdulnom, Hanem azért 
„imádd az Istent, s mindenek felett Áruld erősen költeményeimet." 

Szeretteiddel együtt meleg szívvel köszönt és ölel 
Temesv, 1907 X—20. 

régi barátod SzMiska. 

Jegyzet a 3. sz, levélhez. 

A Csokonai-kör felolvasásai sorozatát november 17-én, Csokonai 
születésenapján szokta megkezdeni. 1907-ben ez az ünnepi ülés Szabolcska 
kedvéért november 20-ra tolódott, Szabolcska, akkor már a Kisfaludy-
társaság tagja, több költeményét olvasta fel, bizonyára A magam ösvé
nyén című kötetből, amelynek árusítását erősen ajánlotta figyelmembe. 

4. Levélpapír ,,Téli Újság" szerkesztősége Temesvár" nyomtatott fel
írással. 

Kedves Barátom! 
Nagy B.-vel kezdem, s azzal a négyszemközti bizalmasan őszinte 

vallomással, hogy nagy szamár vagy, ha azt hiszed, hogy engem bánt 
a mások megérdemelt dicsérete! Hol szeded te az ilyen fixa ideákat? Oh 
Kardos Albert, Kardos Albert, hát csak ennyire ösmersz te engemet?! 

Tudd meg továbbá, hogy az Arany J . Társaság összes vagyona 
az a 11.000 korona adósság, amellyel a Brocky Album fejében szerző
nek, kiadónak tartozunk. Ebből is láthatjátok, hogy modern s a kor 
szellemét megértő Társasággal van dolgotok. 

Kanonok nincs közöttünk, mert Szentkláray itthon marad, az udv. 
tanácsosokat pedig elvből bojkottáljuk. Szóval belépő díjjal kell csi
nálnunk a matinét. Nekünk 300 korona kell a saját jótékony céljainkra 
Ezért kell olyan jótékonycél vékája alá rejtenünk a kiadásainkat, amely 
a 300 koronán túl lévő összegből is kikerül. PL „A Csokonai sírja föl
díszítésére", vagy pl. a két társaság közötti valamelyes vándordíjra, vagy 
tudj* a fene mire. Ti is gondolkozzatok egy kicsikét. 

Elvégre a vizitet vissza kell majd adnotok: jó tet tér t jót várt. Ne 
minket vallassatok, hanem elő a farbával. Mit adtok ti? Szállást, 
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kosztot bírjátok-e? S mi lesz a hortobágyi (hétfői) napunkkal? Oda még 
Vas. este ki szeretnénk menni. A nemes város ott csak a napfölkeltét 
s a délibábos látóképeket bocsátja-e teljesen díjtalanul a rendelkezé
sünkre? 

Szóval ne engem vallass ember, hanem onnan halljuk a szép szót! 
Ha még egy ilyen együgyű levelet írsz e tárgyban, mint a mostani: 

elodázhatatlan szükségesnek látjuk a testvér Egyletnek ajánlani a t i tkár 
változtatást. Hát Szávay, az öreg, él-e még? 

Ölel szeretettel 
Tem. 1910, IV. 10. 

SzMiska 

5. Levélpapír „Téli Üjság szerkesztősége Temesvár" nyomtatott fel
írással. 

Kedves Bercim! 
Gilt. Megyünk május 22-ikére. Matinét rendezünk. Kérlek írd meg^ 

hogy miképpen gondoljátok? 1. Hol legyen? Ha lehet ne a színházban. 
Ámbár ha jobbnak látjátok ott: üsse kő. 2. Belépő díjjal legyen, de a 
tiszta jövedelem (t. i. ide dugnánk be a mi úti költságeinket stb.) mi 
célra? A debreceni munkapárt fölsegélésére, vagy Csokonay sírjának 
földíszítésére? Amaz idő-, emez stílszerűbb. 

Mi ketten Jörgnével verset ontanánk. Sőt Szávay Zoltánt se ereszt
hetjük prózai kötélre, mert ilyen esetekben Zoltán beszámíthatatlan; s 
mérget vehetünk rá, hogy ,,A ragrímektől Ady Endréig" címmel fog 
értekezni. Versben pedig a mi emberünk. 

Szóval ilyenforma programm telnék ki belőlünk: 

1. Szávay Zoltán Versek Cirka 8 p) 
2. Vértesy Gyula Novella ,, 15 p) 
3. Szabolcska. Versek (Cirka 10 p) 
4. Lendvai Miklós: Nevető akták. ( ,, 15 ,, ) 

(Rajz a vármegyei életből), 
5. Jörgné Drask, Versek ( ,, 10 ,, ) 
6. Mársíts Rozina*. Lányoknak lányokról ( ,, 15 ,< ) 

73 p. 

Egy matinénak nem szabad tovább tartani 5 negyed óránál. Vagyis 
a Csokonai körnek üdvözlésre, s mit és tudom milyen más közremű
ködésre még mindig marad 120 másodperc. Ennyi idő alatt Ököritón 
300 ember fúladt belé a füstbe. S még nem is tömjénfüstbe. Azt 
hiszem, ennyi nektek, illetve Nektek is elég. 

Testvéri szívvel várjuk a választ. Belépti díj meghatározása, reklám, 
helyiség,* elszállásolás (vendéglőkben), szívesenlátás, deficit s miegyet-

(* A fels. 1, isk. igazg. nője) 
* T. i, a matinéra! 
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más persze a Ti hatáskörötökbe tartoznék, A mienkbe; menni, lát tatni 
és győzni. 

Mennénk vagy 15-en, A lírai poéták párostól, A többiek is többé,, 
kevésbbé. Vasárnap este ki a Hortobágyra, ott várnánk reggel a nap
fölkeltét — közben alvással persze! így íntézkedjetek

ölel szeretettel 
Szabolcska Mihály. 

U. í, 
A Hortobágyon Debrecen láthat vendégekül bennünket vasárn, es

tétől hétfőn délutánig annál inkább, mert erkölcsi nimbusza és tőkéje 
,,A Hortobágyon" c. 3 usque 7 verssel fog ez esetből kifolyólag gazda
godni! 

SzM. 

Jegyzetek a 4. és 5, sz. levélhez. 

A temesvári Arany János-társaság, melynek Szentkláray Jenő ka
nonok, akadémiai tag és Szabolcska Mihály voltak az elnökei, nagyobb 
szabású, talán irodalompolitikái célzású látogatást akart tenni Debre
cenben, illetőleg a Csokonai-körnél, melyet a debreceniek viszonoztak 
volna. A látogatás 1910, május 21—22-re volt kitűzve, a leggondosab
ban elő is készítve, de jöttek a képviselőválasztásnak az egész országot 
elárasztó hullámai, amely miatt előbb csak elhaíasztódott, később pedig 
végkép elmaradt a szép terv. 

A műsorban említett szereplőkről tudni kell, hogy Szávay Zoltán 
Szávay Gyulának, a Csokonai-kör főtitkárának Volt a fia, Vértesy Gyula 
írói pályája elején a Debreczeni Ellenőrt szerkesztette, Lendvai Miklós 
vármegyei tb. főjegyző, hírlapíró, Jörgné Draskóczy Ilma fiatal köl
tőnő, Marsíts Rozina a tanügy és tanügyi irodalom ismert munkása volt, 

6. Levélpapír, Szabolcska Mihály, református lelkész A ,,Téli Üjság * 
és „Prot. Árvahází naptár" szei-kesztője Temesvár nyomtatott felírással. 

Kedves Barátom! 

Légy szíves a mellékelt ívet — akár magad, akár egy megbízott 
embered utján — aláíratni lehetőleg minél több olyan atyánkfiávalv 

akinek külömben nem igen kenyere a könyvvásárlás 
A megrendelési ívet hozzám légy szíves majd 3—4 hét múlva visz-

szajuttatni, a pénzt pedig akár a könyvek megérkezése után, akár előre, 
de a saját költséged nélkül Singer és Wolfner könyvkiadók címére (Bu
dapest, Andrássy-út 16.) feladatni. 

Olyan bizalmas baráti gyűjtésről van szó, amellyel egy irodalmi 
fogadás-félét akarok dűlőre vinni, éppen a kiadóimmal szemben. Élő 
szóval majd többet erről. Bár neked már szóltam is egyszer erről, 

Üj verses könyvem ez év tavaszán jelenik meg, legkésőbb május 
elejére. 

A könyvek pontos megküldéséért a felelősséget én vállalom. 
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Igen szépen kérlek, hogy csak a rábeszélés nélkül, önként jelent
kezők megrendelését fogadd el. 

Sokszoros üdvözlettel maradok 
Temesvárt, 1916. febr. 22ikén 

régi barátod 
Szabolcska Mihály. 

U. i. Láthatod mennyire kiválasztott emberem vagy, Összesen 30 
ilyen ívet adunk ki, s Te a legelsők között vagy. ö le l 

SzM 
Jegyzet a 6. sz. levélhez, 

A szóban levő verskötet Szívem szerint címmel 1916. májusában 
jelent meg, de tudnunk kell, hogy 1916 tavaszán Szabolcska neve alatt 
egy másik kötet is napvilágot látott Háborús versek könyve címmel, 
amelyet nem szerzett, hanem szerkesztett és amely mintegy 70 kor társ 
költőnek, a 90 éves Lévay Józseftől kezdve a 18 éves Szabolcska Lászlóig, 
verseit foglalja magában. Az irodalmi fogadás — bizonyára — arra ment, 
hogy ennek a verskötetnek a háború legsúlyosabb napjaiban is lesz 1000 
előfizetője, amint hogy lett is a 8. számú levél tanúsága szerint. Debre
cenben a Csokonai-kör által kibocsátott íven 42-en rendelték meg, 
legnagyobb részt a Csokonai-kör tagjai. 

7, Levelező-lap alakú kartonpapír, Szabolcska Mihály református lelkész 
a „Téli Üjság" és „Prot Árvaház! Naptár" szerkesztője Temesvár nyom
tatot t felírással. 

Kedves barátom! Helyes. Megállapodhatunk márc, 3 vagy 4ik 
szombat estéjén, vagyis márc. 18ikán este, vagy 25ikén este lehetne a 
karmaczáré. Sőt mivel 25íke már maga is píros betűs ünnepnap, talán 
a megelőző este, márc. 24ikén is lehetne, Bevehetsz a műsorba így 
„Költemények," (Mutatványok szerző sajtó a la t t levő új verses köny
véből) felolvassa Sz. M. 

Azt is egészen bölcsen gondoltad el, hogy az útiköltségre kisza-
kíttok — nem ugyan „a ménesből egy csikót", hanem 100 K-t a „gyü-
vedelemből", ,,Mér azér hogy" a 14 esztendős Máv, jegyemmel az idén 
valamelyes kázus történt, abból a bolond esetből kifolyólag, hogy mért 
nincs nálunk egész esztendőn át tél? Vagyis hogy mért nem jelenik meg 
nyáron is a Téli Újság? Ha bolond volna. A többiről majd szóval. Sze
retteiddel együtt köszönt és ölel Temesv, 1916, márc, 2, 

régi barátod Sz. M. 

8, Levélpapír, Szabolcska Mihály református lelkész a „Téli Üjság" 
szerkesztője Temesvár nyomtatott fölírással. 

Kedves Barátom! 
Hálásan köszönöm szíves fáradozásodat a könyvem körül. Min

den úgy lesz, ahogy kívánod. A könyvek kézbesítéseért a szolgátok
nak adj a begyülő pénzből valamelyes honoráriumot. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Lil i . c 
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Még vagy 15 papnál kint van az ív. A végösszeg ütni fogja jól az 
ezerét. Eddig van 780 rendelőnk. — A pénzt hogy el ne felejtsem 
Singer és Wolfnernek légy szives majd utólag beküldeni. Biztatnak, 
hogy húsvét előtt még okvetlen szétküldik a könyveket, 

Ami az én debreceni estémet illeti: szivem szerint és igen meg 
vagyok elégedve. Csak az út volt visszafelé is szörnyű kellemetlen, 
mivel csak másnap délután értem haza. Háborús időben, gyönyörű esti 
korzózás idején, midőn Arany szerint az ilyen dolgok iránt: 

„A lányka nem érez, az ifjú nem ért, 
És nincs potya pénze szerelmeidért" 

hova kívántál volna több publikumot? A fehér asztalnál meg éppen ir
tózom mindig a sokadalomtól. Nekem kevesebb ember még több lett 
volna, Egyetlen egy dolog bánt, ha visssza gondolok. Hogy „sprengol-
nom" kellett a jótékonysági kasszátokat. Itteni nagy vasutasok szerint 
pedig az én ceglédi forgalmistám fegyelmi büntetést kap ugyan, de a 
kártérítésért — ez alapon, •— külön pert kellene indítanunk. 

Oláh Gáborunkkal nem bajlódom tovább. Tűlnagy büntetése lesz 
neki a késői ébredés és mostani vakságán való vezeklése szegénynek. 

Ismételt köszönettel üdvözölvén szeretteiddel egyben, ölel 
Temesv. 1916, ápr. 3-íkán. 

régi jó barátod 
SZABOLCSRA MIHÁLY. 

Jegyzet a 7. és 8. sz. levélhez. 
A Csokonai-kör hadijótékonycélú felovasó ülését 1916. III. 25-én 

tartotta; a műsorban Szabolcska így foglalt helyet: Ujabb költemények 
(Mutatványok a szerző sajtó alat t i verses kötetéből), í r ta és felolvassa 
Szabolcska Mihály, a Kisfaludy-Társaság és Csokonai-kör tagja, A 
költő több versei olvasott fel, a lelkes közönség kívánságára ráadással is 
szolgált, különösen nagy hatást tett Vallomás és Számadások című hábo
rús költeményével. Az est síkerével nemcsak Szabolcska, hanem a Cso
konai-kör is meg volt elégedve — anyagi szempontból is, mert a be
vételből fedezte Szabolcskának és egy vendég művésznőnek, ki Kardos 
István által megzenésített Csokonai-dalokat énekelt, tiszteletdíját és 
úti költségét, továbbá 131 koronát juttatott elesett írók és hírlapírók 
hozzátartozóínak. 

Ugyanezen a felolvasó ülésen mutatta be Oláh Gábor A rokokó 
Csokonai című nagyjelentőségű tanulmányát. 

Hogy Szabolcska és Oláh Gábor közt milyen ellentét merült fel 
ez alkalommal, arról ilyen hosszú idő elmultával bizonyosat nem mond
hatok. Oláh Gábor különben kitűnő értekezést, jellemző méltatást i r t 
Szabolcskáról (írói arcképek 1910). de e felől könnyen megeshetett, 
hogy nehéz természeténél fogva megsértődött a mindig tréfálkozó Sza
bolcskának valami jóizű megjegyzése miatt. 

Közli KARDOS ALBERT. 


