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1908
1908. január 7., kedd

Egy jól végződésű sarlach után már épen írom e sorokat az ebéd
lőben, amikor a kisöreg Laci bátya1 is mellettem van, mert megtörtént a 
dezinficiálás és baj nem érheti; a kegyetlen és kőszívű bacilusok meg
haltak. Még a múlt évben fektetett ágyba a sok bacilus egészen várat
lanul, amikor éppen arra fentem a fogam, hogy Schubert2 H-moll szim
fóniájában hegedülhetek, melyet a dalárda hangversenyén játszott a 
városi zenekar műkedvelőkkel. Mendelssohn3 Szentivánéji ű/omjának az 
allegróját is játszták, s mint az ágyban megtudtam később, kitűnően.

December 4-én feküdtem le, s körülbelül egy hétig komiszkodott 
velem a láz 38,5°-40° között sétálgatva. De annyira sohasem emel
kedett, hogy elvesztettem volna az öntudatom. Egyheti aszpirinszedés 
után pedig elviharzott minden s következett egy kitűnő és érdekes része 
az életemnek. A vörös kiütések megjelentek, s jöttek a csirkecombok, 
kakaók, dunsztok meg egyéb gyomorszenzációk az egyheti tejezés után. 
De a nagyszerű része a dolognak az olvasás, a keverés és az agyvelő föl- 
szabadulása az iskolai marhaságok alól volt. Gyors egymásutánban a 
következőket szereztem be az agyvelőm „kasszájába”:

* Brenner László (1899-1981) mérnök. Brenner (Jász) Dezső féltestvére. Ez utóbbi a 
továbbiakban Jász Dezső.

2 Schubert, Franz Peter (1797-1828) német dalkomponista.
3 Mendelssohn, Félix (1809-1847) német zeneszerző.



Nagyon tetszett dec. 11. Maeterlinck4: Monna Vanna
12. Bródy5: Tündér Ilona. Nász
13. Dr. Salgó6: Az idegességről

Kitűnő társadalmi rajz 13. Szemjon Juskevics7: Ghetto
Tetszett. Hatott 14. Ibsen8:John Gábriel Borkmann
Tetszett 15. Bródy: A dada (színmű)
Nagyszerű 14. Bródy: Erzsébet dajka

16. Schopenhauer A[rtur]9: Életbölcselet
Kicsit üres 17. Mikszáth,0; Gavallérok

18. Jósika Miklós11 :Abafi
Finom 18. Maupassant12 :Az ékszerek, (fordította]

Tóth B[éla]13)
Hülyeség 19. Herczeg F[erenc]14: Gyurkovics fiúk

20. Wilde 0[scar]15: Bunbury
21. Mörike Ede16: Mozart prágai utazása

Jobb 21. Herczeg: Bizánc (színmű)
Ócska tárgy 22. Herczeg: Honthy háza
Élveztem a maga 26. Conan Doyle:17 D. Holmes kalandjai (III) 
nemében

4 Maeterlinck, Maurice (1862-1949) belga költő, drámaíró és esszéista.
5 Bródy Sándor (1863-1924) író, újságíró.
6 Dr. Salgó Jakab (1849-1918) elmegyógyász, igazságügyi orvosszakértő, a buda

pesti egyetem magántanára.
7 Juskevics, Szemjon Szolomonovics (1868-1927) orosz író. Gheító című műve 

1904-ben jelent meg magyarul.
8 Ibsen, Henrik (1828-1906) norvég drámaíró.
9 Schopenhauer, Artúr (1788-1860) német filozófus.

10 Mikszáth Kálmán (1847-1910) magyar író.
11 Jósika Miklós (1794-1866) magyar író.
12 Maupassant, Guy de (1850-1893) francia író.
13 Tóth Béla (1857-1907) író, újságíró, fordító. Sokat fordított olasz és francia 

írók műveiből.
14 Herczeg Ferenc (1863-1954) magyar író.
15 Wilde, Oscar (1854-1900) ír származású angol költő, drámaíró.
16 Mörike, Eduard Friedrich (1804-1875) német költő és író. Említett műve 1895-ben 

jelent meg magyarul.
17 Doyle, Sir Arthur Conan (1859-1930) angol író. Detektívregények szerzője.



18-án már fölkeltem, de hajólesett, bebújtam az ágyba, s mindig ala
posan kialudtam az első hét átvirrasztott éjszakáit. Kezdtem később az 
iskolaiakat is elővenni, de annyira sárossá tették a gondolkodásom, s 
elrontották a kedélyem, hogy abbahagytam a piszkálásukat, s inkább 
csak olvastam meg gondolkodtam. 25-én Józsi bátya18 hazajött, s 
Weiner Vándor Leó19 Farsangját hazahozta zongora négykezesbe rakva, 
meg két vonósnégyesét. Nagyon érdekelt; apával eljátszták. S mást is 
muzsikáltak, amit nekem apa és anya játsztak, mikor az ágyat feküdtem 
(az V szimfóniái, Jupiter s másokat Mozarttól20). Érdekes, hogy pom
pásan lekötötte az agyvelőmet a muzsika, mert pihent volt. De minden 
érdekelt, s hamar elraktározódott a fiókokban. Általában az az érzés volt 
bennem napokig, mintha az éveim 10-re leszálltak volna, de a lelkem s 
az énem jóval megizmosodott volna. Mennyit tesz egy jó pihenő! (Erre 
igazán szüksége volna minden középiskolai diáknak!) A karácsonyi 
újságokat majdnem mind átböngésztem és sok értékeset is olvastam, 
persze rosszakat is kellett találnom. Napközben muzsikálgattunk Jóská
val. (A zongorához azonban nem volt szabad ülnöm, mert a sarlachbaci- 
lusokat leraktam volna a billentyűkre. így hát csak hegedülgettem.) 
Szilveszterestén Adynak21 új könyvét elolvastam: Vér és arany22 
(versek), amellyel most már komolyan kilép. Ezzel- egész tisztán belát
tam Ady agyvelejébe, s nagyon tetszett ő. Több oldalról megfigyeltem 
az írásait s mindenféleképpen nagy éitékűeknek találtam a sorait. S 
egyúttal e kötettel sokkal nagyobb lett előttem ez a fiú, ez a különös arcú 
magyar gyerek. (Verseivel az arcarajza is jött. Mély nézésű fekete sze
mei gondolkodva néznek. Jobb szembogara följebb van, s ez olyan 
különös a tekintetében. Borotvált arcán néhány mélyebb ránc van. Álla 
szegletes, magyar. Domború, nagy homlokára fekete, hosszú haj borul.) 
Még az 1907.23 év hasznai közé írhatom a Nyugat, a kétheti lap első 
számának értékességeit. (Jóska is írt.)24

18 Brenner József (Csáth Géza 1887-1919) Jász Dezső bátyja.
19 Weiner Leó (1885-1960) magyar zeneszerző. Csáth Géza szűkebb baráti köréhez 

tartozott.
20 Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) osztrák zeneszerző.
21 Ady Endre (1877-1919) költő, író.
22 A kötet 1907 karácsonyán jelent meg.
23 Elírás: a Nyugat első száma 1908. január 1-jei dátummal jelent meg.
24 Csáth Géza: Éjszakai esztetizáiás (zenei írás). A Nyugat első száma közölte.



A Decsy-patika a század elején

1908 második napján, a nagyszabású dezinficiáláskor Mádival25 Jenő26 
bácsihoz mentünk, mert a lakás büdössége miatt nem fogadhatott be ben
nünket éjjelre. (Apáék szállodába menekültek, Jóska Grószihoz.)27 Ott 
találkoztunk Géza28 bácsival (Decsy), s elbeszélgettünk egyről-másról.

Két nyugodt nap alatt pompásan éreztem magam. A legnyugodtab- 
bak voltak idegeim, s legkisebb idegességnek sem éreztem nyomát. Jó 
alvások után kitűnően dolgozik az agy velő és az a különös szerkezet, 
amely a helyzetek kiélvezését végzi az emberrel.

Nagymama29 szobája kész mesetéma magas ablakaival, kanárijával, 
régi bútoraival, színes szőnyegeivel s nagy, zöld cserépkályhájával, a 
kerek asztallal, piros terítővei, bőrszékekkel és magával a nagymamával.

25 Brenner Etelka (1888-1960) Jász Dezső nővére.
26 Decsy Jenő (1857-1942) gyógyszerész Jász Dezső édesanyjának bátyja.
27 Brenner Józsefné Hofbauer Aurélia (1835-1916) Jász Dezső apai nagyanyja.
28 Decsy Géza (? -  ?), Jász Dezső nagybátyja, az aradi tanítóképző tanára.
29 Decsy Károlyné Klauser Antónia (1825-1916) Jász Dezső anyai nagyanyja.



Nagyszerű hangulat van itt, s az egész lakásban, amit mind kiélveztem. 2-án 
elolvastam Méraynek30 a Huszadik Században megjelent írását, az Ember
butítás a középiskolában[t]. 3-án Jászi Oszkárnak31 Mi a szociológia című 
népszerű könyvét, s 4-én itthon Csuka Ferenc32 Fauslus redivivusál.

Délelőtt jöttem haza. Persze erősen vágytam látni mindenkit. A nagy
ra nőtt kisbátya nyílt szemmel s mosolyogva fogadott, amint beléptem a 
tiszta lakásba. Az arcokon, különösen anyikáén,33 egy erős küzdelem 
utáni kimerültség látszott s egy kis erőltetett jókedv. De az egész lakás 
egy pillanatra mintha nagy sóhajtásokat rejtegetne... Hamar elveszett a 
hangulat, mert kisbátyát csodáltam, ki nagyon megokosodott, mióta 
elváltunk; s gyönyörűen olvas kottát. És szeret zongorázni. Annyira, 
hogy eddig húzni kellett, s ő sírt, ha zongoráról beszéltek; most azért 
pityereg, mert nem ülhet mindig a húrok előtt s „nem tanul meg sohasem 
zongorázni”. Különben a Kossuth-nótát játssza legnagyobb gyönyörrel 
két hangra, s a Himnuszt kívülről üti.

1908. január 10., péntek

Reggeli után Schumannt34 zongoráztam, majd hegedültem egy ki
csit (Jupitert).35 Ebéd után művészek képeinek reprodukcióin legeltet
tem a szemeimet. S ahogy figyeltem magam, úgy vettem észre: ez job
ban izgat engem, mint a zene. A piktúra inkább az én egyéniségemnek 
való, s a vérem jobban az övé, mint a muzsikáé. S minthogy minden 
emberben kell hogy legyen valami művészeti vagy tudományi véna; hát 
valószínű, hogy az én vénám a piktúráé, s kevésbé a muzsikáé. Később 
be is igazolódott. Nem tudtam egy kis dalt megírni. Igaz, hogy amint 
éltem, aszerint 19 éves vagyok, nem pedig 18, miként a valóságban.

30 Méray-Horváth Károly (1859-1938) szociológus. Az említett írás a Huszadik 
Század 1904. évi 8. számában jelent meg.

31 Jászi Oszkár (1875-1957) társadalomtudós, publicista.
32 Csuka Ferenc (Kanizsay Ferenc, 1879-1914) író, újságíró, kritikus. Első jelentő

sebb müve Faustus redivivus címmel jelent meg az év feltüntetése nélkül.
33 Budanovits Ilona (1876-1929) Jász Dezső mostohaanyja.
34 Schumann, Róbert (Alexander, 1810-1856) német romantikus zeneszerző.
35 Jupiter-szimfónia: Mozart utolsó szimfóniája.



Vacsora után elolvastam Menger Antal36 Új erkölcstanát, melyet már 
pár nappal előbb kezdtem el. S megrajzoltam a pisálókat. Középdisz- 
nóságú dekoráció.

1908. január 13., hétfő

A napok jóformán észrevétlenül múlnak. De mégiscsak megszámlál
va, mert a henyélés jólesik, s aligha hiszem, hogy tovább is lesz ilyen
ben részem.

Délután zongorázást rendeztem, meit mindenki elvonult hazulról. 
Elbajlódtam, ha sok kínnal is, de erőszakos akarattal addig lovagoltam a 
billentyűkön, míg a fárasztó munkába belefájdult a fejem. Úgy látszik, 
nincs diszpozícióm37 a kottaolvasáshoz. Igaz, hogy gyakorlat sincs. De 
mégis van valami abban, hogy egy szem érzete nem mozgathatja meg 
oly hamar az idegszálat, nem válthat ki oly gyorsan képzetet, mint kettő. 
(Egy ember nem bírja el kettő munkáját.) Azonban kínlódnom kell. Nem 
az apák mulasztásán múlik a mi egyéniségünk. Véletlenségekre és 
mások akaratlanságára nem bízhatjuk a mi életünket! Én sem!!

Vacsora után Vajda38 verseiből olvasgattam.

36 Menger, Anton (1841-1906) osztrák jogtudós. Az Új erkölcstan 1906-ban je
lent meg magyarul Ormos Ede fordításában.

37 Hajlam, készség.
38 Vajda János (1827-1897) költő, publicista.



Javai Emilnek39 A világtalanok világában című könyvéből az érdeke
sebb és fontosabb részeket elolvastam, s közben arra gondoltam, hogy ha 
megvakulok, csak a zene van számomra. Legfőképpen ezért érdekelt a 
könyv, hogy a vak életéről tudjak. De úgy is olvastam, mint filozófus.

Délután Jóska bátya Pestre ment, hogy az ott töltendő pár nap alatt 
újság- és egyéb zenekritikusi ügyeit elintézze. (Mire hazajön, már én 
megyek elébe!)

Magamban Garay40 néhány jobb versét olvastam, s az irodalom- 
történetet nézegettem. Később zongora következett. Este Berzsenyi41 és 
Kölcsey42 verseinek forgatása.

1908. január 15., szerda

Az első nap, hogy iskolába útnak indultam. Félve szívtam a hideg 
levegőt vékony tüdőmbe. S ahogy mentem az utcán, nem úgy figyeltem 
meg a dolgokat, mint azelőtt. (Érdekes: megfigyeltem a figyelmemet!!) 
Azelőtt legelőször az idillikus hangulat fogott el. S szívesen néztem a 
szegények örömét. Például: megelégedetten áll az utcai paraszt a 
gesztenyés kofa melegénél. Aztán a favágó nem kíván különbet, mikor 
a pálinkás buktiból kijön: boldog. Most ezt nem láttam. Rögtön a 
szegénység, a nyomor s a piszok, az utcák s az élet szomorúsága ötlött 
a szemembe. Mindezt a kornak tulajdonítom. Később már vígan jártam 
az utcákat Lányi Gézivel,43 mikor már sütött a nap, s úgy éreztem, hogy 
nekem most egy új élet nyílt, amely jobb lesz, mint az előbbi.

39 Javai, Louis Émile (1839-1907) francia szemorvos.
40 Garay János (1812-1853) költő, lapszerkesztő.
4' Berzsenyi Dániel (1776-1836) költő.
42 Kölcsey Ferenc (1790-1838) költő, kiemelkedő reformkori politikus.
43 Lányi Viktor (Géza, 1889-1962), Lányi Ernő fia, zeneszerző, műfordító.



Lányiék44 és Budanovicsék45 voltak vacsorán. Komisz kedvem volt. 
Iszonyú sáros nyomás a lelkemen. Hedkát46 ez évben, s a betegségem 
után most láttam először. Megszépült. Egyedül csak ő érdekelhetett a 
lányok között. Sokat beszélgettünk és táncoltunk. Egyébként reggel 
négyig tartott a mulatság, melynek egyik részét képezte az ún. társas ját
szás, ami semmi gyönyört és mulatságot sem szerzett senkinek ter
mészeténél fogva, sőt unalmat. Nagy flörtölések mégis estek a négyes 
alatt és egyébkor.

Az eredménytelenség, s az egész est abszolút haszon nélkül való 
elmúlása mégiscsak elszomorított, s azokat a bizonyos érzéseket okozta, 
melyeket már máskor is kellett éreznem. Egy krimasz*1 helyzet elront 
nem egy estét, hanem heteket. Egy rossz beszélgetés, ami ilyenkor fél
holtra kínoz.

Ilyen rossz keserűségek közt feküdtem le. 10 órakor azonban már az 
önképzőkörben olvastam Molnár F[erenc]48 Muzsikáját, kissé megfázott 
han-gon, de stílszerűen. Szóval négyórai alvás után nálam vasárnap lett. 
Egy álmos, fáradt összezsugorodott kis vasárnap. Éhes az ember és fáj a 
gyomra, fáradt és tartja magát, elalszik könyve mellett a széken -  meg 
hasonlók, amik ilyenkor megjelennek.

Délután Dúda49 zsúrján bóbiskoltunk Mádival. (Jóska Pesten volt 
még.) Érdekes lány nem volt. Tánc ment 10-ig s Lányi-nóták50 zongora 
mellett. Álmosságom s még mindig bús kedvem bizonyos élvezetet 
talált a nem tisztán látott képekben. Valóságos kéj volt a keserűség hor
dozása s az unalmas nembánomság.

44 Lányi Ernő a szabadkai zeneiskola igazgatója és családja.
45 Jász Dezső mostohaanyjának a családja.
46 Lányi Hedvig (Hedda 1894-1984), Lányi Ernő legkisebbik lánya, Kosztolányi 

Fecskelánya.
47 Krimasz: grimasz (tájszó).
48 Molnár Ferenc (1878-1952) dráma- és regényíró.
49 Decsy Lujza (1886-194?) Jász Dezső unokanővére.
50 Lányi Ernő (1861-1923) zeneszerző.



Hétfőn este a filharmonikus próba után a jó keddre gondoltam, mely 
-  minthogy szünet örvendeztet -  kitűnőnek ígérkezett. Este (még) hosz- 
szabb ideig beszélgettem a kis Heddgivel pompás hangulatban. (Egyúttal 
konstatálhattam, hogy jelenleg ő az egyetlen lány, aki érdekel.)

Tehát a hangulat megvolt. S hétfőn este megírtam A vér című versem 
pompás vízióban.

*

Aranyos meleg nap lett a kedd. Reggel már többrendbeli sétákat 
csináltam, s a napos utcán Wilde Florenczi tragédiáját elolvastam. 
Délután megint séta, este megint. S egy nap észrevétlenül eltűnt. Persze 
jött utána szitok és gyalázás. Rövid ideig rossz hangulatot szült a passzív 
nap. De aztán cinikusan vettem az egészet, s azt mondtam:

-  Szomorúság és baj nem ért, pompás tétlenséggel egy napot 
öregedtem, ha nem is vettem magamba semmit, de mégis több lettem 
olyanokkal, melyekről nem tudom, hogy az enyémek lettek.

1908. február 8., szombat

Általában jellemzi a mostani napokat, hogy minden pozitív haszon 
nélkül múlnak el. Aljas dolog, hogy maholnap 18 éve vagyok az élők 
sorában és semmit sem csinálok. Be[le]nyugodtam, hogy az én ideg- 
rendszerem és agyvelőm nem az aktív emberé, s nem az alkotóé, s ezért 
nem is haragszom magamra az ilyen tengődésekért.

Az egész hét csak annyiban érdekes, hogy néhány témát hozott, s 
érdekes helyzeteket bocsátott elém. Beigazolta velem, hogy mennyire 
mazochista51 vagyok, s mily betegesen melankolikus52.

Mikszáth Új Zrínyi ásza., Turgenyev53 Pjetuskovja meg Bíró János54 
néhány novellája, amiket elolvastam.

51 Az önkínzásban örömét lelő személy.
52 Búskomor.
53 Turgenyev, Iván Szergejevics (1818-1883) orosz elbeszélő, drámaíró.
54 Elírás: Bíró Lajos (1880-1948) íróról és publicistáról van szó.



Nagy nap ez Szabadka művészettörténetében. Ma este volt a 
sz[abadkai] filharmonikusok első hangversenye ezen programmal: 

Schubert H-moll szimfónia (I.-II.)
Beethoven:55 Románc hegedűre

Játszta Regéczy Ilonka56 
zenekari kísérettel.
(Peer Gyntjébőf)
Aase halála 
Anitra tánc
Tavasz (vonós zenekarra)
Ördögtrilla 
Csárdajelenetek 

Regéczy 
Mozart Jupiterének első tétele.
A színházban volt a nagy esemény színhelye. A siker pedig óriási 

volt. A hangverseny előtt kis Ernő60 elmondta Dide61 alkalmi prológját. 
Mi Brennerek62 3-as számmal voltunk képviselve a 40 tagú zenekarban.

10 órától reggel ötig tánc volt nagy sikerekkel. Az a régi hangulat 
ismét visszajött, melyet [a] Heddgivel való érintkezés kelt föl újabban 
(mert H[edda] ott volt és táncolt). Legközelebb egy novellámban meg
írom ezt az egész különösséget.63

55 Beethoven, Ludwig von (1770-1827) német zeneszerző.
56 Regéczy Ilonka (? -  ?) hegedűművész, ifj. Lányi Ernő első felesége.
57 Grieg, Edvard Hageru (1843-1907) norvég zeneszerző.
58 Tartini, Giuseppe (1692-1770) olasz hegedűművész.
59 Hubay Jenő (1885-1937) hegedűművész.
60 IQ. Lányi Ernő (1886-1950) zeneszerző, ügyvéd, Lányi Ernő legidősebb fia.
61 Kosztolányi Dezső (1885-1936) költő beceneve. Prológ a szabadkai filharmo

nikusok első hangversenyére', összes versek, 1989. 511.
62 Dr. Brenner József (1860-1945) ügyvéd, Jász Dezső édesapja, ifj. Brenner József 

(Csáth Géza) és a naplóíró Brenner (Jász) Dezső játszottak a zenekarban.
63 Nincs tudomásunk róla, hogy Jász Dezső megvalósította volna szándékát.
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A napok a leggyorsabban rohannak, s hogy minden pozitív haszon 
nélkül, azt már nem is írom föl. Hogy egy hét elrohant észrevétlenül, ezt 
már nem is tartom olyannak, amelyen bosszankodni lehessen. Általában 
az energiátlanság ül zsarnokságot szegény magamon: kihaltak az aktív 
szubjektív érzések belőlem, vagy nagyon magasra emelkedtek; ezt még 
nem tudom pontosan megállapítani. Tény, hogy a lustaság forráspontot 
ért és tovább nem mehet, valamint az energia fagypontra szállt az 
akarással együtt.

Mindez a legobjektívebben folyik le a papírra egy cinikus szenvedő 
érzéssel együtt. A fogadás azonban megint csak fölújul: másképp lesz 
ezután, fordítunk az életen...

*
Jóska szerdán hazajött a filharmóniái] hangversenyre, s tegnap 

délutánig itthon volt. Az idő mindvégig naplopásokban és jó meg keserű 
ízű sétákban és beszélgetésekben múlt...

Szombat este a Szabadkán vendégszereplő budapesti Thália Társa
ságot64 néztük meg a színházban. Hebbel Figyesnek65 Mária Magdol
náját játszták, ezt az életet, ezt az egyszerű köznapi tragédiát, amelyhez
-  azt hinné az ember -  nem is kell művészet és alakítás, mert magát 
játssza az ember. Pedig a legtöbbre itt van szükség. És érdekes, hogy az 
élet megjátszásához művészet kell, az egyszerű életéhez, melyet az 
ember él és nem ért...

Elsőrangú művészettel játsztak, amilyennel Magyarországon több 
társulat nem tud játszani. Forgács Rózsi66 -  egyik művésznőjük -  
megint csak az első az országban.

Hasonló jelességgel játszták ma Heyermans Hermán67 A remény c. 
drámáját. A többi színészek is mind jeles tehetségű művészek, akik a 
színpadnak, a darabnak játszanak egymásért és nem a közönségnek a 
közönségért. Az egész társaság terve ezt a modem színjátszó stílust 
megteremteni itt nálunk az új írók színműveivel. Céljuk komoly és 
magas. El fogják érni.

64 Thália Társaság (1904-1908), Budapesten az európai szabad színházak hatá
sára és mintájára alakult színházi társulat.

65 Hebbel, Christian Friedrich (1813-1863) német drámaíró, költő.
66 Forgács Rózsi (1886-1944) színésznő, színházigazgató.
67 Heyermans, Hermán (1864—1924) holland regény- és drámaíró.



Nagyon hatott rám mind a két est, s igazán sok értéket mutatott meg, 
amelyet eddig még nem ismertem.

1908. február vége

A mostani napok legnagyobb szenzációja Dosztojevszkij68 
Raszkolnyikovja,69 amelyet esténként olvasok. A helyzetekbe s Rasz- 
kolnyikov leikébe annyira beleéltem magam, hogy sokszor kényszer-

helyzetekbe jutok. Így számta
lanszor megtörténik most, hogy 
valamit nem akarok megmon
dani valakinek, végre mégis ki 
kell mondanom. Vagy: erősen föl- 
teszem, hogy megmondok vala
mit, s mikor rá kerül a sor, nem 
vagyok képes. Éppen így vagyok 
a cselekvéseknél is. S különös, 
hogy mióta a könyvet olvasom, 
egy irányban sokkal érzékenyebb 
vagyok, mint azelőtt.

1908. február 28., péntek

A Szabad Lyceum70 fölolva
sásán voltam. Aczél Henrik71 
olvasott fel az iparművészetről 
Ruskintól72 kezdve. Pongyolán, 

minden irodalmi tudás nélkül beszélte el Ruskin nagyságát, s irányát, 
amelyre még mindig a mostani iparművészet épül. Modern bútorokat is

68 Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) orosz író.
69 A Bűn és bűnhődés című regény főhőse.
70 Tudomány- és ismeretterjesztő társaság Szabadkán. 1899 novemberében alakult 

meg. A tudományos felolvasásokat a gimnázium dísztermében tartották. Az utol
só előadás 1918. március 17-én hangzott el.

71 Aczél Henrik (1876-1946) festőművész. Előadásának címe: A modern iparmű
vészet fejlődése Ruskintól kezdve.

72 Ruskin, John (1819-1872) angol művészeti író, festő, esztéta.



mutatott be és szöveteket magyarázott, azonfelül ismertette az 
emailírozás és a bőrégetés mesterségét. A művészies cinikusság megvolt 
az előadásában, de nem volt meg a szellemesség, mint a művészeknél: 
többször mondott rossz vicceket. De általában irodalmi értéke nem volt 
a fölolvasásnak.

1908. március 1., vasárnap

Délután húgyvizsgálást csináltam, mert ebben az évben még nem 
volt. Nagy örömömre fehérjementesnek bizonyult. Dekééknél73 voltam 
egy ideig, azután hazamentem, a nyomasztó vasárnap délutánra, s a 
hideg iroda kis szobájában olvastam Tompát.74 Csak a víg beszélyei tet
szettek nekem, s bár elve volt, hogy nem olvasott semmit, nehogy 
elveszítse egyéniségét, mégsem nagyon eredeti költő. Nincs ódái ereje, 
mint Aranynak,75 de szerelmes sem tud lenni, mint Petőfi76 és szinte 
bután lányos. Azoknak is való, meg asszonyoknak.

6-kor Lányiékhoz mentem, hogy Heddgával találkozhassam, azon
ban [a] mama77 és az öreg78 állandóan a nyakunkon voltak. Sétálni sem 
akartak jönni, s így nemigen beszélhettem a kislánnyal, csak néztem 
fényes szemeit s a fehér arcát. Az öreg, mint szokta, lefogott vacsorára, 
s ennem kellett, ha akartam, ha nem. Ügyetlenül beadtam a derekamat, 
s ott maradtam. Azután !4 8-kor eljöttem, mert színházba mentek. 
Kirohantam nagymamáékhoz, apáék is ott voltak. Persze elkéstem, s 
mosdattak. Az egész est mondhatni unalmas volt. Hja! Hedga után nem 
tudtam senkivel se beszélgetni, de keserű volt a kedvem is, s bolondosán 
szomorkodtam, hogy mért nem szerethetem csak én azt a kislányt.

73 Decsy Dezső (1878-1915) Jász Dezső unokafivére. A világháború második évé
ben esett el a fronton.

74 Tompa Mihály (1817-1868) költő.
75 Arany János (1817-1882) költő.
76 Petőfi Sándor (1823-1849) költő.
77 Lányi Emőné Dombay Erzsébet (1864-1944) a Lányi gyerekek édesanyja.
78 Lányi Ernő.



Nagy nehezen találkoztam vele. Esős farsangi idő volt már reggel 
Vi 8-kor. Fehér arccal jött felém, piros ruhanyak volt rajta, ami nagy
szerűen állt neki. Lassan beszélt, mint szoktunk reggel. Hamarosan 
elváltunk és nekem türelmesen végig kellett ülnöm négy órát az 
iskolában. Rémes. De nem nagyon sokat szenvedtem.

Este volt a dalárda jelmezestélye hangversennyel. Érdekes dolgok 
kerültek elő. Mozart trióját (zongora, klarinét, viola) is játszták, meg egy 
szabadkai színész, Schubert79 nevű (nagy hanganyagú fiú) énekelte 
Franztól80 az Őszt. A dalárda Lányi-karokat énekelt. Nem voltam ott. 
Lacival itthon maradtunk. A hangversenyszámokat hallottam, a bál 
pedig nemigen vonzott: Heddga nem volt ott. S így nem is prüszköltem 
az otthon maradásért. 12 óráig olvastam Raszkolnyikovot, azután 
álmosan lefeküdtem.

Keddre 9 órakor ébredtem dühvei, mert esett az eső, s mert elalud
tam. Mindjárt kisiettem az utcára, de nem találkozhattam vele.

Egész nap Arany Jánost olvastam, s a verseit kivonatoltam. Délután 
Jóskától és Didétől81 levelet kaptam. Apuska82 fölbontotta. Mérgesített 
a dolog, s egészen jogtalannak tartottam. Szerencsére nem olvasta el a 
titkos részleteket, mert idejekorán elvettem.

Este egy érdekes kalandom volt. Margit a képezdei jelmezbálra 
ment, mint Baba. 8 órakor bekísértem -  csinos volt - ,  s 10-kor érte 
mentem. Korán volt még, hát vártam a folyosón. Nem volt ott senki. 
Hirtelen kalandos vágyam támadt, hisz benne voltam a szívizgalmakban, 
s elhatároztam, hogy végigbarangolom az intézetet, mint az operett
hősök. Egy lányt szerettem volna legjobban meglepni a hálótermében, s 
mikor üldöznek, elbújni, majd csodás módon megmenekülni, mint az az 
operettekben történni szokott. Azonban az egész csak annyiból állt, hogy 
végigjártam a tanári szobákat, a fogadót, s az osztályokban szerelmes 
szavakat írtam a táblákra. A hold besütött, s egészen lovagstílű volt a 
dolog. Össze is tintáztam a kezemet.

79 A program szerint Sólyom Márton (? -  ?) énekelte az említett dalt. A szabad
kai ifjúság nevezhette a művészt Schubertnek.

80 Franz, F. Róbert ( 1815-1892) német dalszerző.
81 A levél fakszimiléjét lásd a következő oldalon.
82 Dr. Brenner József ügyész, később ügyvéd.



Mikor hazafelé mentünk, két nagy szívet rajzoltam Heddgáék kapu
ja előtt a földre, s tovább az úton is, hogy holnap már találkozzunk, mert 
ma még nem láttam.



Megint egy munkátlan nap. Szép idő, séta és több semmi.
Reggel nem láttam. Bánatom nem bort kívánt, hanem biliárdot. Le is 

adtam vagy öt partit többrendbeli esetben az egész nap folyamán.
Délután Lányiéknál voltam, de nem volt otthon. Hazamenet találkoz

tam -  nagyon bájos volt s megígértem, hogy este elmegyek.
6-[tól] Vi 8-ig ott voltam. Árpi83 is jött később, s a mamát lefülelte, 

így aztán valamit beszélhettünk.
Apáék itthon persze piszkáltak, mert elkéstem a vacsoráról. Bosszan

tott. Nem tudom, mi öröm van ebben a heccelésben.
Vacsora után egy hosszú levelet írtam bátyának, félig sírás, félig 

keserűség, Didét is megnyugtattam.
Decsy Bandi is írt ma, kivel most kezdtem levelezni.

1908. március 5., csütörtök

'A 8 után találkoztunk. Már több hete állandóan vele álmodom. El
mondtam. S ő is elmesélte, hogy megcsókoltam álmában az éjjel. Jólesett.

Délben nem találkozhattunk. Úgy látszik, kikerült. Ez fájt.
Ebéd után és vacsora után Raszkolnyikovot olvastam, kicsit hege

dültem, s 5-kor a filharmonikusoknál dolgoztunk apával.

1908. március 6., péntek

Egész nap szép idő és kis melankólia, kínzó, komisz iskolával.
Estefelé az irodalomtörténetet olvastam, majd Lányiékhoz mentem; 

holnap utazik mama és Heddga Pestre. Jó mulatást kívántam nekik, s 
megnéztem a szemeiket.

8-kor színházba mentem. A világhírű orosz, öreg Szlavianszky84 
dalárdája énekelt. Most hallottam őket először. 32-en voltak csak, mikor 
apáék hallották, 60-an.

83 Ifj. Kosztolányi Árpád (1886-1966) Kosztolányi Dezső öccse, Jász Dezső 
unokabátyja.

84 Szlavjanszkij (Agrenyev), Dmitrij Alekszandrovics (1834-1908) neves orosz 
kóruskarmester.



Csodásán tudnak bánni a hangjukkal ezek az emberek (vegyes kar 11 
nővel). Azt a hatást kelti az énekük, mintha egyetlen torokból jönne. A 
legcsodásabb pianókat hozzák ki, s finoman fokozzák a legvékonyabb 
nüánszokban85 a crescendót.86 Persze aztán kifogástalan precizitással 
megy minden számuk. A basszusaik páratlanok. így saccolásom szerint 
ezt a gét énekelték:

4.--------

I.
Ballada Nikititsch Dobrináról, a XI. században élt oroszról. (Ole- 

nezk kormányzóságból.) -  összkar.
a) Elrejtem a gyűrűmet -  ókori rejtélydal. -  összkar.
b) A bogárszemű ifjú -  Összkar.
Chas bulat, kaukázusi népdal, kettős tenor és basszus részére. Sötét 

az éjszaka, grusiniai szerelmi dal, magánének, énekli: Szlavianszky 
Margit d ’Agreneff.

a) A szép idő gyorsan elmúlt, énekli: Szlavianszky Maiéit d’Agreneff.
b) El a bánattal, magánének, énekli: Szlavianszky Margit d’Agreneff.
A nyírfa a mezőn, ókori tréfás dal, magánének, előadja: Dmitrij

Szlavianszky d’Agreneff.
II.

Egyházi dalok.
Virgo Mari Immaculata. - Lwoff.
A cherubok dala. - Lwoff.
Teremtőm, ne hagyj el. - Kalinikoff.

III.
Ünnepi koronázási induló, az orosz cárnak ajánlva. — Összkar.
Egy kis leány a ligetbe ment. -  Összkar.
A zöld mezőn (dal). -  Összkar.
Minden hegynek csúcsán (kettős), írta: Rubinstein,87 éneklik: 

Szlavianszky Margit és Helena d’Agreneff88.
El Quchnem, a Volga-parti burlakok világhírű dala. -  Összkar.
A harmóniumon Lwoff M. játszik.
[Bácskai Hírlap, 1908. március 7.]

85 Árnyalat.
86 A zenedaraboknak így játszott vagy énekelt része.
87 Rubinstein, Anton Grigorjevics (1929-1894) orosz zeneszerző, karmester.
88 Szlavjanszkij együttesének tagjairól van szó.



Még javában aludtam, mikor ő a reggeli lámpák mellett frissen mos- 
dottan elment. (Pestre utazott.) Sokat gondoltam rá. De most már nem 
kínzott annyira a képe, mint eddig. Ebben kifáradtam.

Délben levlapot kaptam Telkéssy tanársegédtől, aki Lengyel Béla 
megbízásából kérte folyamodványomhoz, melyben a gyakornoki évek
ből egyet elkérek, az apuska betegségét és gyakornokoskodásomat iga
zoló bizonyítványt. Denique89 elmentem Kertész Sácóhoz90 s kérésem
re kiállított apuskáról egy orvosi bizonyítványt, hogy neuraszténiás és a 
baja régi, amely őt lesoványította, s annyira meggyengítette, hogy a 
hivatalos teendőiben nagyon meg van gátolva. Egyszerűen azt mondtuk 
apáról, hogy munkaképtelen. Ha, ha ha! így falnak állítani a minisztéri
umot. S valószínű, hogy beugrik. Pompás lesz, ha elengedi az egy 
évemet. így aztán, ha lenn lesz az érettségi, rögtön mehetek Pestre, csak 
a vakációt gyógyszerészi tanulással töltöm. Finom lenne.91

Dezső bácsi is aláírta, hogy jelenleg nála vagyok gyakorlaton, csak 
Jenő bácsi gondolkodott jó ideig, végre aztán elismerte, hogy 1906. 
augusztus 1-jétől 1907. dec[ember] 31-ig nála voltam gyakornok. Mind
járt postára is adtam Lengyel Béla címére.

*
Sok járkálás után (aranyos idő volt, egy ruhában grasszáltam) fekete 

ruhát szereztem Dekétől, s 8 órakor Pataki Williékhez (szabadkai 
bankigazgató) mentem teaestre. Nagymamáékon kívül kis Ernő és még 
két zsidó fiú volt ott. Kicsit olcsó és komisz est volt. Nagyobbrészt 
Böskével beszélgettem, egy homuszexuális lány. Megfelelő lélek- 
betegséggel rendelkezik. Sokszor vég nélküli unalmakat vált ki beszéd
jével, de néha érdekes témákat forgat. Mikor észrevette, hogy a 
figyelmemet megfogta az ő temperamentuma, s megláttam, hogy 
homoszexuális, beszélt magáról, s lányszerelmeiről, kisebb körű homo
szexuális tanulmányt csinálhattam. A nő roppant hideg és arcátlanul 
szemtelen, vakmerő. Oláh Jancsi hadnagynak gyalázatosul leszidta a

89 Szóval, tehát.
90 Dr. Kertész Sándor (7-1909) Szabadka egyik legközkedveltebb belgyógyász 

szakorvosa. 1888-ig kórházi, majd tiszti főorvos volt. Érdemeit halálakor a vá
rosi tanácsjegyzőkönyvbe foglalta.

91 A bejegyzés arra utal, hogy egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt eggyel 
kevesebb gyakorlati évet szeretne végezni apja állítólagos betegsége miatt.



militarizmust. Undorodik, ha férfi hozzányúl, vagy fixírozza, nem táncol. 
Azonban franciául és németül jól beszél, ellenben magyar írókat nem 
olvas, tud zongorázni valamit, ha bevágta. Reggel ötig maradtunk ott tánc 
és cigaretta mellett. Patakinét is megtáncoltattam (jó fogású asszony).

1908. március 8., vasárnap

Mint rendesen, most is keserű ízű szájjal szenvedtem keresztül a 
másnapot, álmosan és fáradtan.

10-kor önképzőkörbe mentem, 11-kor pedig a prepák92 gyalázatosan 
komisz hangversenyére. Ide ugyan inkább a lányok kedvéért mentem. 
Milyen nagy Don Juan lettem! A szentségit.

Ebéden nálunk volt Ernő bá93 és kis Ernő. Két elég jól sikerült lev- 
lapomat küldtem Hedgának és Saskának.94

5 órakor lefogott az álom, bár magyar dolgozatot kellett volna 
írnom. Rövid ideig aludtam, s evvel csak homályosabb lett a környezet.
S most már csak kínlódás és haszon nélküli volt az egész nap.

1908. március 9., hétfő

Mit tehettem mást, valamiképp nem kellett elmenni iskolába. 
Apuskával ebben az ügyben nem lehet sosem az én javamra beszélni, 
hát suttyomban kellett csinálni a dolgot. Fogtam egy ív papirost, s a nap
sütéses reggelen kimentem az erdőbe magyar dolgozatot írni. Azonban 
Zentay95 is kijött Gurcsánnal96 (naplopó 7-es) és vívtak kardokkal meg 
daloltak. A vége pedig az lett, hogy a magyar dolgozatból csak néhány 
sor lett. Délben egész nyugodtan hazamentem, elkészülve a legrosszabb
ra; hogy Misa97 hazaüzent, vagy kérdezősködött, beteg vagyok-e? De 
nem történt semmi.

92 Tanítóképzősök.
93 Idősebb Lányi Ernő.
94 Lányi Sarolta (1891-1975) költő, műfordító, Lányi Ernő zeneszerző idősebb 

lánya, Hedda nővére.
95 Kis Zentai László (1889—?) Jász Dezső iskolatársa.
96 Gurcsán István (? -  ?) Jász Dezső iskolatársa.
97 Csajkás Mihály (1873-1945) a gimnázium matematikatanára.



Délután szintén nem mentem el iskolába. És nem is tudtam semmit 
se írni, bárhogy erőlködtem. Nem jó  az asszociáció.98 Egy kis lumpolás 
milyen disznó módon megvisel. Nincs akaraterő.

Csajkovszkij Die Jahreszeitenjét" zongorázgattam, 5 kor pedig fil
harmonikus próbára mentem.

1908. március 10., kedd

Végre én, az energiátlan szar megcsináltam a dolgozatot, este le is 
írtam, s szerdán reggel beadtam.

Kétségbeejtő, hogy milyen kényszerítőén megy minden mostanában.
Raszkolnyikovot nem kellett volna olvasnom. Ennek az orosz fiúnak 

a lelki élete, ahogy.végigfigyeltem, nagyon megviselte a bensőmet.

1908. március 12., csütörtök

Még tegnapelőtt hazajöttek s én csak ma találkoztam. Kimerült és 
fáradt volt. Nem beszélt olyan szépen, mint máskor. Az iskolában 
csendéletet festettem.

Üvegek és fatestek.
Elég jól sikerült az első ülés után.

Délután, mint rendesen, a kedvetlenség néhány biliárdpartira kény- 
szerített. 5-kor a filharmonikusokhoz mentem.

Később keveset tanultam és hegedültem. Szele Róbert főigazgató 
nálunk jár, s kénytelen vagyok a hozzá nem szokott két órát letanulni.

98 Képzettársítás.
99 Csajkovszkij, Pjotr Iljics (1840-1893) orosz zeneszerző. Az évszakok című 

műről van szó. A kéziratban valószínűleg hibás a cím: “Vir” (négy).



Aranyos időben mentünk kisöreggel iskolába. Találkozva 
Heddgával rövid ideig vele mentem.

Délután 4-ig volt emberkínzás a gimnáziumban. Azután Edmond De 
Amicis100 érdekes írását olvastam a borról; zongoráztam. M andit'01 
saját kérésére -  elég erkölcsös vagyok! -  fölvilágosítottam a nemi 
ügyekről. Egész elkeseredett, mikor a házasság poénjét megtudta. 
Sokkal ideálisabbnak képzelte az életet: a jegyesek elvégzik a hiva
talosakat, aztán csókolóznak, szeretik egymást és több semmi. A téves 
hazug hit, amelyet be[le]nevelnek a lányokba, mennyire elcsúfítja előt
tük az életet és kiábrándítja valamennyit, ha rájönnek a hazugságra. S 
különösen ott a butaság, hogy látni kell nekik az öregek tetteit, amiket 
ők maguk mondtak erkölcsteleneknek. Kinevetik és kicsúfolják őket 
érte. Persze a szokatlan világosság után üresnek látszik előttük minden 
rejtély, mert eltűnt az a szíves, nehéz és mindent jól takaró idealizmus. 
Azonban semmit sem tehetünk az öregekkel, ők már ilyenek maradnak. 
Mi majd másképpen neveljük a fiainkat. Ők csak hadd hazudjanak, mi 
majd igazat beszélünk. S úgy is teszünk.

Vacsora után az irodában ülök, a római irodalomtörténet előtt, apus
ka a Pathétique-szonátát102 játssza.

Tisztán kirajzolódik Beethoven alakja, s az ő levegője sodródik az 
orromba. Érdekes a hangulat.

1908. március 14., szombat

Két bolond nap.
Szombaton reggel találkozom Heddgával, s bután beszélek, lélek 

nélkül, mint lányokkal szoktam. Este náluk vagyunk vacsorán. Jól indí
tom a szót, s végre megmondom neki, hogy szeretem. Roppant

íoo De Amicis, Edmondo (1846-1908) olasz író. A szóban forgó könyv: A bor 
és egyéb apróságok (1897). Fordította Tóth Béla.

101 Valószínűleg a cselédlány.
102 Beethoven e-moll zongoraszonátája (op. 13, 1798).



szomorúan folyt az egész dolog, de nem elevenség nélkül. Érdekesen, 
sokat mondtunk. S a képe ezzel még jobban bevésődött a szemembe. 
Táncoltunk.

Egy órakor hazamentünk. Persze korainak találtam. Azonban nem 
ütöttem fejem, mint rendesen, hanem félig megelégedtem az esttel.

1908. március 15., vasárnap

Szabadkai gimnazisták március idusán

8 órakor már a márciusi ünnepen voltam az iskolában. 9-kor a 
nagytemplomban egy Zangl103 misét végighegedültem. Minden kottából 
fénylő, fekete szemeket láttam felém csillogni, s minden lépésnél őt 
fürkésztem az utcán. 10-kor az ünnepélyükre mentem, s végigvártam

103 Valószínűleg énekes mise.



minden számot, csakhogy láthassam. Összeettem a szememmel vékony 
arcát, s egy pillanatra kisdiákos lett a szerelmem: vak, buta. De nem 
tehettem mindez ellen; a kislány összetörte a hideg ellenállásom, amely- 
lyel a lányokkal szemben álltam -  vele ugyan eddig sem - ,  s éppen 
besodort az ellentétes helyzetbe.

Akármilyen lányt nem szerethetünk. Az egymásnak való egyéni
ségek összetalálkoznak. S nekem kell ő. (Itt csak a szeretetére gondol
tam.) Nem követelem már, hogy csak engem szeressen -  úgysem lehet. 
Szebb, ha sokat szeret.

Délután 4-kor a lyceum ünnepélyén voltunk.104 Vz 7-ig együtt 
beszéltünk. Annyira aprosexoikus105 és vak voltam, hogy nem tudtam 
okosan koncentrálni a gondolataimat. A fonal rosszul ment, nem úgy, 
mint tegnap; s ahogy észrevettem, neki unalmasan.

Este anyáék színházba mentek. Lacival itthon voltunk. Álmosan, 
energiátlanul, passzív fantáziával hevertem, s 9-ig elszunnyadtam. 
Mandi jött haza. Vakon, elkedvetlenedve beszélgettem vele, s behunyt 
szemmel csókoltam a száját (azt híve, hogy ő Hedda), ö is az enyém. 
Komolyan hitte, hogy szeretem.

1908. március 17., kedd

Egy váratlanul nyugodt nap az egész hónapban, amikor semmi sem 
bánt, s az idegeim elég nyugodtak. Békével megyek iskolába, de nem 
kedvetlenül, hanem inkább hivatalosan. Délután jól érzem magam. Egy 
vizitet leadok Lányiéknál. S este elolvasom Edmondo De Amicisnek 
A borról írt filozófiai megfigyeléseit. Nagyon zseniálisak és szépek. 
Annál is inkább tetszettek, mert sok helyütt az ismerősökre és magamra 
ismertem. Éjjel nyugodtan alszom, de nem nyugodt képet látok.

104 Az ünnepélyt Emlékünnep címen tartották meg.
105 Aprosexia: a figyelem összpontosítási képtelensége.



Ma van apuska névnapja. Sok jót kívántunk neki és rengeteg boldog
ságot, ami ki is juthatna már neki az öreg Isten kezéből. Rokonok gratu
lációkkal jöttek, s mikor délután ötkor a filharmonikusokhoz mentünk, 
Ernő bácsi tussal fogadta.

Vacsora után jókedvvel tanultam a magyar irodalomtörténetet, s apá
val eljátszottuk a Lányi-/?owá«cot.

1908. március 21., szombat

Általában jó, szép nap.
Mindjárt reggel H[eddá]-val együtt mentünk iskolába világos, nap

sugaras időben -  s együtt jöttünk is haza. Délután is, este is találkoztunk 
a korzón. Szóval jól ment minden. 5 órakor az egész osztállyal a vil
lanygyárba mentünk, s a berendezést s a gépeket körülnéztük. Vacsora 
után Kossuthot106 és Széchenyit107 olvastam.

1908. március 22., vasárnap

Osztrogonátz János108 tanár ma meghalt. Csak két-három hét előtt 
kapott mellhártyagyulladást, s a baj annyira rosszra fordult, hogy tegnap

106 Kossuth Lajos (1802-1894) államférfi.
107 Széchényi István (1791—1860) államférfi.
108 Osztrogonátz János (1864-1908) a szabadkai gimnázium matematikatanára.



operálni kellett. (Sántha109 doktor, ahogy fölbontotta, s látta az 
elüszkösödött tüdőket, nem is fogott az operációba, mert egy napnál 
tovább úgysem élhetett volna, bevarrta a metszést. És pár óra múlva tény
leg meg is halt. Későn volt a segítség.) Holnap temetjük.

*

Délután Jenő bácsihoz mentem. Nagymama érdekes szobájában ket- 
ten ültünk s anyikáról110 beszéltünk. Érdekes gyerekkori hangulatot 
fedtem föl, s az én szerelmes szívemmel nagyon szerettem anyikát. Oly 
szent és szép volt ez. Éreztem azt a másik szívet is, hogy él és dobog, 
amelyből én születtem, s amely örökké fog engem szeretni. Engem, a 
nagy szerelmes fiút.

1908. március 25., szerda

Boldogasszony napja, s ezért nincs iskola. Ez már egy pár jó  órát 
jelent.

Délelőtt Ady Sápadt emberek és történetek című zseniális novel- 
láskönyvét olvastam igaz élvezettel és új látással. Délután (jó szagú eső 
utáni világos idő volt) keveset tanultam és muzsikáltam. Később 
Raszkolnyikovot folytattam, s sétálni mentem Zentayval. Az egész nap 
H[edda] s így nő nélkül múlt volna, de a sétán egy okos -  mint ilyen -  
varrólánnyal mentünk és beszélgettünk. Hazáig kísértük ezt az egyenes 
természetű nőt, akiben tulajdonképpen csak az volt értékes, hogy őszinte 
és nem színészkedö; buta, s ezt bevallja, látja az életet, de a komiszsá- 
gaiért nem sokat búsul.

Értékes volt rám nézve a találkozó s a beszélgetés, amelyet részemről 
elég okosan és intelligensen vezettem.

109 Sántha György (?-?) szabadkai orvos, szanatórium-tulajdonos.
110 Decsy Etelka (1861-1895) Jász Dezső édesanyja.



1908. március 27., péntek

Neuraszténia,111 üresség, kétségek. Óriási kérdőjelek, vörös gondo
latjelek, vörös ajkak, monoklik -  stb.

*

Hedd[a] beteg. Este elmentem. Pirosán, dagadt torokkal ült a fütött 
szobában. A kemence vörös parazsaival világított rá. Most, mikor már 
megszoktam szeretni, s nem kellett szeretni, összetörött az egyéniségé
vel. Bolondos szerelmes lettem megint, ami tekintettel a holnapi 
pályázatra elég baj.

1908. március 28., szombat

Gondolattal teli, s mégis üresen mentem el du. 2 órakor a versenyre. 
A tétel könnyű s egyszerű: Sz., K J12 és Deák113 érdemei az új Magyaror
szág megalapításában. Négy óráig főztem a tervet, s egy szót sem írtam. 
Azontúl kezdtem írni, de már elfáradt az agyvelöm, s nagyon nehezen

111 Ideggyengeség
1.2 A gimnázium szokásos versenyének tétele Széchenyi Istvánra és Kossuth 

Lajosra vonatkozik.
1.3 Deák Ferenc (1803-1876) politikus.



jöttek a mondatok. Sokat homályosított a monokli is. Aztán 5 óra lett, s 
most az sarkallt, hogy mindjárt vége lesz az időnek, s nem készíthetem 
el a dolgozatot. Denique nem tudtam alaposan, nyugodtan végigírni a 
dolgot, az agy velőmet helyesen koncentrálni. Mindez nagyon siralmas 
belátás volt. És a dolgozatból csak 3A ív készült el.

7-ig öltem vele a telkemet s az agyamat. Aztán elmentem. S jött az 
elkeseredés az óriási csalódással. A rég terveit végső gondolatok ismét 
kínoztak. S igazán fojtó és keserű volt az önmeghasonlás.

Vacsora után nagyon fáradtan hamar lefeküdtem.
Sokáig bosszantott még a gyámoltalanság.

1908. március 29., vasárnap

Vasárnap reggel pihenten keltem föl színtelen álmok után. Még az 
ágyban, ahogy a tegnapiakra gondoltam, gyökeres változtatást és 
akaraterősítést meg látástisztaságot határoztam el magamnak kivívni.

Át kell alakulni s kitisztulni, vagy pedig elbukni. Ez egyetlen, ami 
még nem késő, de aminek ideje is már.

A lassú idegnyugalom megvolt, de a lesajnálás is, s készen a bár
mikor föllépni kínálkozó csinált jókedv.

Reggeli után tavaszi napnál Raszkolnyikovot olvastam. 11-kor a 
lánygyereket mentem megnézni, s megmutattam neki a sötét agyvelőmet 
meg a sorvadásos lelkemet. Persze vigasztalt, mintha nem is fiú lennék, 
hanem Desiré. De megtudtam, hogy szeret, s ez egy kicsit kitisztította a 
sötétségeket. Közömbös várakozással váltam el.

Délután filharmonikus próbára mentem kettőkor. S négykor már vele 
mentem az üres, tiszta utcákon szamár jókedvvel és akaratlan energiá
val. Erős májusi napsütés volt. S az utcák ünnepélyesek és néptelenek. 
Világos, széles színek. Úgy éreztem, hogy ezek élvezésében van érték. 
Pedig nincs. És belenyugodtam, hogy a mostani agyvelőmmel nem lehet 
most a szobában ülve tanulni a szerelmes, napos idő miatt sem.

Mint Raszkolnyikov, egész estig az utcán ődöngtem kezemben 
Schopenhauerral. Fehér kalapot, fekete, fényes hajat és csillogó nagy 
szemeket kerestem egész sötétig. Nem tudom, mért gondoltam, hogy 
láthatok. Nem láttam.



Megnyugvással mentem bele a helyzetbe, hogy ne fájjon már olyan 
sokat ez az én beteg lelkem. Eleget szorult össze, s fuldokolt görcsösen.

Ha igaz, majd csak elfogy a keserűség, s ez a sötét kór; aztán boldo
gabb és nyugodtabb lehetek a most hiányzó akarattal és tehetséggel. Sokat 
várok még az évektől, vagy én adok nekik. Utóvégre valamelyikünknek 
kell adni. Mert megöl engem ez a gyámoltalanság s boldogtalanná tesz 
rémesen. Olyan elkeseredett vagyok, mint egy buta iskolás kislány.

1908. április 2., csütörtök

A reggel semmi munkát nem követelt. Végigültem az iskolát, s hogy 
valami haszon mégis legyen rajzórán -  nem rajzoltam - ,  elolvastam 
Gorkij114 A jó cimborák című elbeszélését. Délután kevés dolgot elin
téztem s úgy éreztem, hogy munkával nem tartozom a napnak, mert 
Józsi bátya este jön: s elég, ha várom és örülök. Meg is jött. És azonnal 
vége szakadt a neuraszténiámnak. Az öreg azt a jóízű művészlevegőt 
hozta nekem, amelyet szokott, s amelyet szívni kell az életben, ha vég
leg helyesen és szépen akarok élni. Sok újat hozott Pestről. Tavaszi 
ouverture-)Q készülőben van (zongora négy kéz, két hegedű, pikoló, 
fuvola). A családnak írja. Mindannyiunknak jut szerep.

1908. április 3., péntek

Reggel gőzbe mentünk az öreggel.
A nap haszna az iskolai tanulások. Délután Gorkij Pajtások című 

finom elbeszélését olvastam, s 5-kor filharmóniára mentünk szép napos 
alkonyaikor. A muzsikálás az egész zenekaron rosszabbul ment, mint 
máskor, úgyhogy a sikerért aggódni lehet.

Este Az eső című novellám kijavítva leírtam s az Utam című versem
mel együtt beadtam az önképzőköri pályázatra.

1908. április 4., szombat

Az iskola kevés ideig kínozott. Délután a zenede hangversenyére 
mentem, hol néhány finom zongoraprodukciót hallottam. Ami a kedélyemet 
illeti, az mostanában elég jó, s a mai nap folyamán valóban kielégítő.

114 Gorkij, Makszim (1868-1936) orosz író.



Este érdekes beszélgetés folyt Heddgával különös ügyekről. (A dol
got részletesen nem írom le.) Este OfFenbach115 Orpheusát hallgattuk 
mindannyian a színházban. Sokat mulattunk a naiv humoron, s kicsit az 
öreg szerzőt is nevettük.

Kifáradtam és zúgó fejjel feküdtem le.

1908. április 5., vasárnap

Az egész napból, ami érték, az a délutáni olvasás Raszkolnyikovból 
s a látogatás Jóskával nagymamánál s Jenő bácsinál.

Este öreggel teán voltunk Lányiéknál. Didét, ki éppen mára jött haza, 
éjfélkor a vonatra kísértük. Ő is ott volt. Újabban a Pesti Hírlaphoz szegődött
100 forint fizetéssel, s A Hétnél is mint állandó munkatárs dolgozik.

1908. április 7., kedd

Nyugodt sorvasztó órák, a gémberedetten végigült délelőttön át. A 
sűrű számtan- és fizikaórák után örömmel gondoltam a jó húsvétra, 
amely még eljövend, s a szintén felém sietve vágtató érettségire, de a 
legcinikusabban: a legokosabban. Tehát jól éreztem magam, s azért 
élveztem a diákos jelent is. Egyelőre azonban sokat gondoltam a jövő 
szabad évre, a nagy évre, különösen, hogy apa mostanában érthetetlenül 
haragszik a legkisebbekért; ha elkésünk ebédről, vagy nem vagyunk 
folyton velők. Ezekből azt látja ki, hogy nem szeretjük őt, s iparkodunk 
tőle; szóval: rosszak vagyunk. Mindezekkel gyötri magát, mintha az ő 
boldogsága attól függne, hogy mi pontosan érkezünk-e az ebédre, vagy se.

Jó, meleg, langyos tavaszi nap volt, ami semmit sem rontott a kedé
lyemen, sőt javított.

Este Sudermann"6 Otthonját néztem meg a színházban. Érdekes 
darab. Éppen jókor erősített meg bennem sok igazságot.

Egy nyugalmazott öreg katonatiszt öreg erkölcsi elvekkel megrakva 
eldobja magától öregebb lányát. A nő világhírű énekes lesz, s egy napon

115 Offenbach, Jacques (1819-1880) francia zeneszerző. Az Orfeusz az alvilág
ban kétfelvonásos burleszk operája, vagyis operettje.

116 Sudermann, Mermann (1857-1928) német drámaíró.



abba a kisvárosba megy, ahol szülei laknak. Sehogy sem tud össze
egyezni fölfogása apjáéval, s az öregek erős marasztalására lakik csak 
náluk. Azok pedig minden úton-módon iparkodnak megtudni lányuk 
múltját. Csakhamar rájönnek, hogy a tanácsos, ki hozzájuk jár, s kit ők 
sokra becsülnek, a lánnyal bensőbb kapcsokkal van együvé fiíízve: ugyan
is (a nőnek) gyermeke van tőle. Az öreg tiszt semmiképp sem tudja föl
fogni a lány erkölcstelenségét és a közvéleményre meg a társadalmi 
ítéletekre gondolva lovagias úton fölszólítja a tanácsost, hogy vegye 
feleségül lányát. Ez meg is történik. Azonban az ideges és egyhangúsá
got nem tűrő, s mozgalmas életre vágyó lány nem egyezik bele sem
miképp a tanácsos rossz házassági terveibe s a házasság nyűgébe: kiu
tasítja lakásából a vőlegényt. Az apa a legsötétebbre határozza el magát 
a megtörhetetlen lánnyal szemben: le akarja lőni, de elájul, s nem képes 
erre, hanem a dolgokon megrendülve meghal. Utolsó perceiben ifjabb 
lányát, ki a társadalmi törvények szerint megy nőül egy ulánus had
nagyhoz, megáldja, de erkölcstelen lányának ekkor sem bocsát meg.

A darab meséje röviden ez. Tele van érdekes és okos erkölcsi 
elvekkel. S bebizonyítva a lány elveinek életrevalósága, s az öreg rossz 
elveinek tarthatatlansága: ő maga is meghal velük. Ha akarom, így is 
lehet írni az erkölcsi célzatosságot: az öregek korhadt erkölcseitől való 
eltérés sok baj és veszedelem kútforrása.

Kitűnően megrajzolt Magdának, a lánynak alakja. Megszokta a nagy 
széles, szabad életet, nem tud többé beilleszkedni a kicsinyes családi 
gyö[nyö]rökbe, vak ennek boldogságaitól, s művészetének nagysze
rűségétől. Nem akar adózni másoknak: érzi, hogy ott van a boldogság, 
ahol mi magunk vagyunk, s addig tart. ameddig minket érdekel. Az 
öregek azonban nem tudják elképzelni az erkölcsöket s mások életének 
lehetőségét az ő törvényeik nélkül. A lány nem sokat törődik evvel. 
Sokat hangoztatja ugyan az elveit s kineveti az otthoniakat, de ered
ményt nem ér [el] velők.

*
Lányiék és Decsyék is ott voltak. Öreg Ernő b[ácsi] ütötte a fejét, 

hogy Heddának megmutatta a darabot. Még most is azt akarja az öreg, 
hogy a családi világképek szemlélésében lányai ne nélkülözzék [a] piros 
csőrű cvikkeres gólyabácsi hagyományos alakját. Mint művészember is, 
az öreg nevetségesen naiv ebben a tekintetben.



A nap már reggel kitünően 
kezdődött: elengedtek egy évet 
gyakornokoskodásomból. Most 
már mehetek szeptemberben Pest
re, mert augusztus végén lete
szem a gyakornoki vizsgám. Per
sze a vakációnak jó éjt kell kíván
nom, mert szorgos tanulással kell 
eltölteni a két szűk hónapot.

Ez fényes öröm.
Délután jött a másik. Az ön- 

képzőköri pályaversenyen díjat 
szavaztak meg az Utam című 
versemnek s Az esőnek. Ez 20 
koronát jelent.

Este Ispánovitsnak117 a fin
nekről szóló fölolvasását hallgat- 

Lányi Ernő és felesége, tam. Ernőké betétnek finn dalokat
Dombay Erzsébet énekelt. Az egész előadás vetített

képekkel folyt le barátságosan. 
Gézi és Sasa ma jöttek haza Pestről nagy örömökre.

1908. április 11., szombat

Reggel meg kellett áldoznom a diákokkal, hogy a fegyelem körében 
nagy bajok ne essenek. Délelőtt még eljátszottuk Jóska ouverture-jét,118 
amely tegnap készült el. Pompásan szól a dolog. Az egész egy szilaj, 
kitörni készülő hangulatban folyik le, gyorsan.

Este filharmóniai próba vala. A szimfónia s a többi dolgok is már jól 
mentek.

117 Az előadás, melyet Istpánovits Sándor tartott Finnország címen, 1908. április 
10-én volt.

118 Tavaszi ouverture.



Ma vala a sokáig emlékezetes II. filharmóniai hangverseny. Az egész 
sikerűken és stílusosan folyt le.

Az V. szimfónia119 óriási hatást keltett. S általában véve a jobb 
előadások közé lehet sorolni ezt. 47-en ültünk a zenekarban három csel
lóval és négy nagybőgővel. Marschalkó Rózsi120 egy katonatiszt egyé
niségű, de különben szép kislány (pesti énekesnő) Handel-121 és Gior- 
dano-122 áriákat énekelt zenekari kísérettel. A hangja egyszerűen bámu
latos. A dalárda Lányi-kart énekelt zenekari kísérettel. Ez a világ ami
lyen nagy. Tetszett a Petőfi-levegő. S az öreg nagy tapsokat kapott. 
Koller Ferenc kecskeméti hegedűtanár is vendégszerepeit Hubay123 és 
Kneisel124 darabjaival; Marchalkó pedig második számául Mihalovich-,125 
Hubay- és Lányi-dalokat énekelt. A zenekar még Schumann126 Álmo
dozását és Ranoé (Lányi) fantasztikus táncát játszotta finoman és elég 
jól. Bezárásul Erkéí127 Báthori Mária nyitánya zúgott hatásosan.

A társasvacsorán, mely utána következett, nem maradtunk ott. (Pedig 
Desiré nem volt itthon!)

1908. április 19., vasárnap

Az egész nap jó  stílusban folyt le. De... Este Kosztolányiéknál 
voltunk zsúron, s Desiré is hazajött. Tudtam, hogy butául rossz estém 
lesz, s nem is akartam erre gondolni. 9-ig meglehetősen voltam, de 
azután az az elkényszerített fájdalmas fojtogatás rám borult egyes 
rövidebb időkre. Nem volt állandó, mert a kis lánygyerekkel néha

119 Beethoven müve.
12° Marschalkó Rózsi (1890-1967) opera- és dalénekesnő.
121 Handel, Georg Friedrich (1685-1759) az újkor zenéjének egyik legkiemel

kedőbb alakja.
122 Giordano, Umberto (1867-1948) olasz zeneszerző.
123 Hubay Jenő (1858-1973) kiváló magyar hegedűművész, pedagógus és zeneszerző.
124 Kneisel, Franz (1865-1926) osztrrák hegedűművész.
125 Mihalovich Ödön (1842-1929) zeneszerző.
126 Schumann, Róbert (1810-1856) német zeneszerző.
127 Erkel Ferenc (1810-1893) magyar zeneszerző.



beszélhettem. Reggel felé azonban az egészen sötét színek vettek elő 
sok ügyetlenséggel együtt. S persze ezek kegyetlenül kínoztak engem, a 
túlságosan öntudatos és szigorú önkritikát gyakorló embeit. Sasával, aki 
finom leikével mindent észre tudott venni az arcomról, világosabban 
tudtam már beszélgetni. Aranyos kedélyével és jó szívével, ahogy be
szélt és elfoglalt, nagyon megszerettem. Csak jobban, mint eddig. De 
egészen másképpen, mint a húgát. Valamivel messzebbről. S ami nagy- 
szem, gyötrelem nélkül; stilizáltan és könnyedén.

Reggel 4-kor mentünk haza új hajnali levegőben. Szürke és kék 
színű házak közt különösen hatottak H[edda] fehér szoknyája és fehér 
cipői. Mintha nehéz fájdalmat fokoznának bennem a csendes utcán.

Vörös és kék színű volt már az ég keleti fele, s a hold még fönn bo
lyongott, mikor hazaértem. Az utca bal fele átszült világosságban állott 
s a templom két tornya élesen rajzolódott ki minden részletében a vilá
gosodni készülő ég hátterén.

1908. április 20., hétfő

Locsolások mindenfelé. Ott is. Hidegség sok kedveskedéssel, 
színészkedés. (De hisz Desiré is locsol!)

Schumann-kvintett. A pillangó kisasszony128 librettója. Lázas éjjel.

1908. április 21., kedd

Kis neuraszténia: iskolás dolgok.
Délután sokat beszélek a kislánnyal, ami a jó eredménnyel fényes 

kis hangulatot csinál. Jókedvvel magyar dolgozatot írok fényes szemek 
csillogásánál. Mandi-csókok. Rossz. Összekeverednek a szép színek. 
Kis láz. Éjfélig dolgozat. Elég jó alvás.

1908. április 22., szerda

Iskola. Eső. Elég hogy rontson. De nem sikerül neki.
Délután végre nagy örömökre megjelent a jó Jóska bátya könyve.

128 Puccini, Giacomo (1858-1924) olasz zeneszerző.



Első novelláskötet. A varázsló kertje129 a címe. Még sok ilyen szép írást 
kívánok neki, hogy hamarosan nagy legyen. De ezzel már arrafelé megy.

Este Lányiék zsúrján Ernő b[ácsi] is fólköszöntötte. Többek közt azt 
mondta a jó humoros tósztjában komikus magyarsággal: „Kívánom, 
hogy Jóskában maradjanak meg azok a keserű gondolatok, az az epés 
pesszimizmus; mert csak így lehet nagy. Ezzel.”

Az estet a víg kedélyek dacára nagyon megkaparintotta az a bizonyos 
kényszerfojtogatás, mint Kosztolányiéknál. Csak most sokkal erőseb
ben. Még sohasem ily vészesen és mélyen.

Iszonyúan fokozódott nagy beborulásokkal egészen az alvásig, 
mely a furcsa gondolatok miatt nehezen jött a szememre. Úgy, hogy 
csak 3 órakor aludtam el QA 2-kor feküdtem). (Lázas éjjel.)

Ez a sötéten mély világ még csütörtökön is bennem élt, kínzón, kegyetlenül.
Valamiképp jó lenne megmenekülni előle!

1908. május 3., vasárnap

Vacsora után van s már az új lakásban.130 A múlt hét izgalmai közt 
kerültünk át [a] régiből. Hasonlítatlanul szebb a környezet a réginél. 
Nagy, magas levegőjű szobák, széles ablakokkal és ajtókkal, melyek

I£ • ff

Ebbe a bal oldalt álló házba költözött a Brenner család 1908-ban
129 Csáth Géza: A varázsló kertje. Deutsch Zsigmond és Társa. Bp.-Szabadka 1908.
130 Az egykori Kunetz Ignác-házban (Kazinczy utca 84., ma Petar Drapšin utca 3.) 

1908 májusától 1926 áprilisáig laktak.



fehérek. Elegáns az egész, s királyian kényelmes. Érdekes világítások van
nak az egyes szobákban. A halványkék és rózsaszínű tapéták reflexei 
barátságos, szép hangulatot varázsolnak beléjük. Mikor először megláttam, 
Heddát képzeltem bele színes arcával, s persze magamat. Nagyon har
monikusnak találom az ö alakját ezekbe a szobákba.

Tegnap, helyesebben ma reggel 5-kor folyt le a diákbál. Nyomorult 
kis hangverseny előzte meg, amiről magam előtt is hallgatok. Inkább a 
bál az, ami érdekesebb és talán sikerültebb is volt.

Sikerült megcsinálni, hogy a kislány ott maradhasson (az öreg nagyon 
ellenezte a dolgot). Megértettem, hogy tud szeretni, s nekem ez nagyon is 
kell. De viszont nem értettem, miért volt szívesen Pájer Bandival.131 Ezt 
mikor megmondtam neki, aranyos sajnálással beljebb ölelte a karomat, s 
méltatlankodott, hogy hogyan is gondolhatok ilyet. Ez megvigasztalt. 
(Rövid időkig táncolhattam vele, mert sok fiú volt, s néki mással is kellett 
táncolni a jó név miatt.)

Reggel 5-kor mentünk. Mint múltkor is, világosan festődött ki a 
szürke aszfalton a fehér szoknyája. (A diákok még bál utáni ivásokat 
csináltak a tanárokkal, amíg be nem sütött a nap.)

Kis lázzal és rengeteg, kavargó képzettel sokáig nem tudtam elaludni.
10-kor már fölkeltem, nehezen és lustán. A délelőtt s az egész nap elég 

nyugodt vala.
4-kor délután a kislánnyal sétáltunk egyet. (Haragudott Bandira.)
6-kor Erzsi mamával a zárdái színielőadásra mentünk. Jött a másik 

nő. Leával132 s nővérével sokat nevettünk s kivicceltük a zárdái sza
márságokat. Velők mentem haza, s Heddgáról lemondtam a viszlátot, 
csak azért, hogy meglegyen egy másik kötél. De ez nem veszélyes. Csak 
szerelmes a nő,133 s ezért jó szívvel nekem is viszont kell játszani. 
Heddga kívánta ezt. Kicsit erőitetten, de csinálom.

131 Pájer Andor (1889-?) Jász Dezső és Lányi Hedvig baráti köréhez tartozó fia
talember, aki ebben az időben járt a szabadkai gimnáziumba.

132 Winckler Leona (1894-?), királyi ügyész lánya volt, Lányi Hedda oszálytárs- 
nője, barátnője.

133 Lea bizonytalanságát tanúsítja az a Lányi Heddához írt levél, melyet a naplóban 
találtunk, ezt kétségkívül a kislány adta át Jász Dezsőnek: „Édes Hedcluskám! Bor
zasztóan örülök ennek a hírnek De kétkedem. Mert ha megösmer, megtudja, mily 
buta vagyok Kiábrándul belőlem. Pedig én még nem szerettem soha, mert oly 
természet vagyok ki ritkán szeret meg valakit, de azt tiszta szívvel igazán. 
Másodszor: talán téged akar evvel bolondítani, gondolva, hogy te szereted, csak 
nem akarod megmondani, s én csak eszköz lennék, mely célt akar érni De meg- 
lehet az is, hogy szeret, ha megismer, még jobban megkedvel. Remélem a leg
jobbakat, csók Lea. ”



Iskolán kívül a két lánnyal múlt a nap. Hatkor Bandi Lányiékhoz 
ment vizitbe. Vele voltam saját kérésére. 7-kor már kint sétáltunk: elöl 
mi hárman, s utánunk mama és Emőke.

Jól ment a szó. A kislány aranyosan megerősített, s úgy látszott, igaz 
és őszinte volt a tegnapi undorodása Banditól, mert ahogy elveket nyil
vánítottunk, mindenütt mellém állt, s egy személyben közösen ütöttük 
Bandi szamárságait. Édesen éreztem a jó helyzetet s kicsit örültem Bandi 
savanyúságán, hogy ő méltatlanul akar butaságaihoz olyan finom barát
ságot, min* Heddáé. Hatalmasnak éreztem magam H[edda] várában vele 
szemben. Csodálatos megelégedést okozott ez, s kis jó  kedvet is a tanu
láshoz. Azt hiszem, fényes éjszakát alszom utána.

1908. május 10., vasárnap

A hét iszonyúan meleg napokban múlt [az] iskolában, kis tanulással. 
Délben nők, elkésések az ebédekről, amiért apa dicsérő szavai mindig 
kijártak.

Lea unalmasnak nyilvánult állandóan. Nem tudom, akárhogy is 
sajnálom ezt a kislányt, szeretni nem tudom. Hedga is beleegyezett, 
hogy ne szeressem. Bandi bosszantóan sokszor jelent meg a parkunkban, 
ahol a rendes találkozók történnek. Nehéz volt ezt nekem elviselni. 
Kicsit bántott. Hedga azonban megmondta, hogy pár napig kínozza s 
aztán kiad neki mindent. De bizonyára éppolyan nem szívesen nézett 
engem Bandi ott, mint én őt. Egymást kölcsönösen csapkodtuk be, s ha 
vélet-lenül egyikünk beszélt Hedgával, letagadtuk. Bandit másfelé várat
tuk, s mi találkoztunk a szokott helyen. Iszonyú jó érzés volt ez a becsa
pás. Ezek mellett -  mert sehogy se tetszett nekem az ő ólálkodása -  
iparkodtam az összes súlyos[b]ító okokat elmondani Hedgának, amik 
miatt lehet az ő elmaradására számítani. S furcsa, hogy a kislányt ilyen 
erősen szeretem, s párhuzamosan Leának is kellett hazudni ezt. Meleg 
fáradtságba és időbe került az egész. Igaz ugyan, ha jól lát, észre tudja 
venni, hogy ez hazug.



Egyébként a vizsgák előtti pár napon fölfüggesztettem a nőkkel való 
találkozást, s egy kis tanulásokat rendeztem főfájással egybekötve.

Persze nem bírtam ki. S alkonyaikor vagy a korzóra mentem, vagy 
Lányiékhoz: Hedgával találkozni kellett. Reggel hétkor iskola előtt már 
láttam. Sőt mikor 11-én, 12-én, 13-án az osztályvizsgákon lefeleltem, 
kikéredzkedtem V* 8-kor, s a park irányába vándoroltam.

1908. május 15., péntek

Pénteken elvégződtek a vizsgák; kimondták, hogy maturandusok 
vagyunk mind a 25-en.

Előző napon még, csütörtök este vacsora utáni séta volt. Lányiékkal 
találkoztunk. Apáék rövidesen elváltak, én hazakísértem őket és hoz
zájuk mentem. 11-ig voltunk fönn Ernőkével, a kislány 10 után lefeküdt.

Lányi Sarolta és húga, Hedvig



Érdekes jó érzéssel mentem haza. Mádi rosszat sejtve kérdezte az 
ágyából fölülve: „Hol voltál ilyen sokáig?”

Pénteken vacsora előtt náluk voltam. Mozait Rekviemjét zon
goráztál Kinn alkonyodott erősen színes színekben, s kicsit fújt is a 
szél. A zöld ernyős villanylámpa a fekete zongora előtt fényével nagyon 
édes ifjú hangulatot szült az alkony színeiben. Egy jó  akkord futott végig 
rajtam. Azt gondoltam, hogy inkább én zongoráznék Ernőké helyén 
H[eddá]val.

1908. május 16., szombat

Reggel 7-kor írásbeli magyarból: Irányregények a reformok korában. 
Kényelmesen, lustán és egyszerűen dolgoztam ki. S utolsónak maradtam.

Ebéd után undok, hogy L[ea] is kijött.
Hedga elmondta, hogy tegnap találkozott Bandival, s az orrára húzta 

azokat a dolgokat, amiket én meséltem, vagyis hogy a fiúknak elmondott 
minden dolgot, amik közte és H[edda] közt történtek, helyesebben hazu
dott, mert meg nem történteket is nyilvánosságra hozott. Mikor a kislány 
kérdőre vonta, azzal felelt, hogy semmi sem igaz, s borzasztóakat ígért 
nekem, amiket el is mondott vasárnap egy érdekes felvonásban.

1908. május 17., vasárnap

Azt álmodtam, hogy egy reggel Leát kísértem haza az iskolából. 
Elválás. Egy másik kép: Mandi és Gézi. A fiú meg akarja csókolni 
Mandit, ő szabadkozik, s undorodik, hangoztatva, hogy férfi. Aztán 
Hedgával jelenek meg földrajzi környezet nélkül. Csókok és ölelések.

Kelés 8-kor. 9-kor a kisparkban Lea és Hedga. Egy jó óráig elmegy 
a kislány, s Leával unjuk egymást. 10 felé H[edda] jön Bandival. S most 
egy érdekes jelenet folyik le. A fiú adja az úriembert s a megsértettet, 
nem beszél hozzám. Belemegy, hogy a haragot fölfüggeszti, s míg az 
ügyet nem tisztázzuk, beszél velem. Rágalmazásnak minősíti azokat, 
amiket Hedgának róla mondtam, s ezt -  mert csorba esett a becsületén -  
úgy véli, csak párbajjal lehet elintézni. Érettségi után kihív, s ha úriember 
vagyok, kimegyek. A dolog nevetséges részét, az ő komolykodását még



komikusabbá tettem. A lányok hol nevettek, hol keseregtek. Lea féltett 
engem, Hedga úgy tett, mintha mindkettőnket féltene, s kicsit megijedt, 
hogy az ő alakja teszi mindezt. Könnyes szemmel kicsit hisztériásán 
toporzékolt, hogy a párbaj nem lehet meg semmi szín alatt. Legrosszabb 
esetben megmondják az öregeknek, s azok megakadályozzák, vagy ő maga 
nem engedi. Bandi mindvégig pózoló komolysággal beszélt izgatottan. Én 
nyugodtan ékelődtem s a két lány jó közönség volt.

A jelenet maga pompás színpadi kép lett volna már a tárgy és Bandi 
komikus alakja miatt is. Délben, 12-kor mentünk mind a négyen haza.

Mindamellett délután 2-kor már kinn voltam vele a parkunkban. 
Rövid idő múlva Lea is, Bandi is megjelentek, Lábas Juci134

3-ig tartott a séta, azután a program szerint litániára mentek a lányok. 
Azonban Juci találkozott a szeretőjével, s így egyelőre megálltunk. 
Később lassú továbbindulást vezényeltünk. Egyszer csak a két 
zárdafőnöknő fehérleni látszott messziről. A lányok a mellékutcákba 
szétugrottak. Rövid idő múlva azonban együtt voltunk megint s 
nagyokat nevettünk az eseten. Alig történik ez, Erzsi mama naper- 
nyősen, zöld ruhájában megjelenik a [utca] felső felén. Hedga és Juci 
úgy beugrottak egy házsarok mögé, hogy nem lehetett őket észrevenni, 
engem és Leát azonban nagyon is. Mikor elvonult, akkor lett csak nagy 
nevetés félelemmel együtt. A mama ugyanis a zárdába ment Hedgáért, s 
most nem találja őt ott. Félt mindenki a legkomolyabban.

Jót remélni azonban semmi szín alatt sem lehetett. Elkészültünk, hogy 
a mama nem fogja a kislányt a zárdában találni, s nagy bajok lesznek. 
Gondolkodás nélküli berohanást tanácsoltam nekik. Mindjárt mentek is.

A fiúkkal addig a dolog rémes részeit fontolgattuk, míg kifújtuk 
magunkat az izgalomból. Lea azonban ismét egy mellékutcából szédel- 
gett ki, tehát nem ment [a] zárdába. De sokalltam már őt, s el is búcsúz
tam, hogy kimenjek Jenő bácsihoz, ahova már az ígéret szerint hazulról
2-kor elindultam. Kicsit magam is drukkoltam az ügy miatt, s egészen 
kedvetlenül értem Jenő bácsinak a most [az] egyszer barátságtalan 
szobáiba (az ember, ha kedvetlen, legtöbbször barátságtalan minden). 
Igazán nem érdekelt semmi, de egy ember: őrülten. A többi dolog csak 
bosszantott. 5-kor már útban voltam hazafelé, keveset a holnapi szám
tani írásbelire gondoltam.

134 Lábass Juci (1894-1932), neves operettszínésznő. Lányi Hedda osztályársnő- 
je volt a szabadkai Miasszonyunkról elnevezett iskolában (zárdában).



De sokkal szebb lett a nap, mint gondoltam. Persze az utcán piros 
szalagos kalapot, fekete hajat és csillogó szemeket kerestem. S telepá
tia135 mégiscsak van, mint már többször rajtam beigazolódott: Erzsi 
mama föltűnt Heddgával. Észrevett a kislány, s a kérdező tekintetemre, 
hogy oda mehetek-e (ti. hogy nincs-e baj), igent intett. S ahogy velők 
mentem, rövidesen megtudtam, hogy a mama semmit sem tud. Ezt 
megértette velem a szemével, anélkül, hogy mondott is volna valamit.

Fél óra múlva Lányiéknál zongoráztuk Hedgával Mozart Rekviemjét. 
(Szóval a pénteki kívánságom megtörtént.) A produktum persze értékte
len volt, csak a könnyű részek szóltak, de úgysem ez tetszett most 
nekünk. A kézkeresztezések jobban érdekeltek bennünket, s annál in
kább az, ha a szoba mama nélkül maradt.

Uzsonna után fél hét lehetett, mikor -  különös megálmodása a dol
goknak -  az álmom megtörtént. A mama a kapu felé ment valaki elé. 
Erősen megcsókoltam a kislányt. A többit már csúnya leírni.

Csak a délután volt szép. S mintha ezután figyelmeztetés jött volna 
Didétől, megjelentek Kosztolányiék. (A dolgok mégis furcsán és reáli
san, amellett logika szerint szövődnek.) Árpád bácsi136 részeges ko
molyságával és hivatalosságával elrontott mindent.

Szebb lett volna nélkülük minden.
8-kor hazamentem. Apáék már vacsoránál ültek.
9-kor már sétálni kellett menni. Persze apa ok nélkül ki nem engedett 

volna. Mit csináljak, hazudnom kellett: Sztrokayval137 elintézzük a hol
napi puskaügyeket. Eszemben sem volt.

Lányiék hamarosan jöttek. A séta után hazakísértem őket s fél tizen
egykor egy kevés boldogsággal már aludtam a jó nap után.

135 Az a képesség, hogy valaki érzékfeletti módon tudomást tud szerezni mások 
érzéseiről, gondolatairól, illetve azt ilyen módon befolyásolni képes.

136 Kosztolányi Árpád (1859-1926) Jász Dezső nagybátyja, fizika és kémia sza
kos tanár, 1900. augusztus 28-ától tizennyolc éven át a szabadkai gimnázium 
igazgatója volt.

137 Sztrókay Kálmán (1886-1956) tudományos ismeretterjesztő író, műfordító. 
Kosztolányi Dezső és Csáth Géza legszűkebb baráti köréhez tartozott.



Kelés 5-kor. Kevés számtan-repetitórium.138 Ekkor vettem észre, hogy 
a jelenlegi életemben az érettségi is csak másodrangú szerepet játszik.

A tételt nem írom föl magamnak, mert a számtani emlékekre semmi 
szín alatt sem szeretnék visszagondolni semmikor sem. Persze puská
zással ment az igazgatóságok rendőri felügyelete alatt is.

1-kor jöttünk ki. Zentaytól tudtam meg, hogy a példa leírását rosszul 
csináltam. Nyugodtan elkeseredtem, s ahelyett, hogy ütöttem volna a 
fejemet, Zentayval együtt a legszenzációsabb csalásokra gondoltunk. 
Álkulcsokkal betörünk éjjel a gimnáziumba, s kijavítjuk a hibát (mert 
csak egy van: 3-as helyett 9-est írtam). Ezzel a raszkolnyikovos tervvel 
váltunk el, hogy ebéd után hozzáfogunk az előkészületekhez. Itthon azt 
mondtam, hogy sikerült.

Vi 2-kor először [a] lányt vártam. Nem sokáig ülhettünk, mert Lea, a 
főkínzó jött. Hogy tisztázza a helyzetünket, azt mondta, hogy nem 
szeret, s tudja, hogy én nem őt, hanem Hedgát szeretem. Sajnáltam neki 
egyszerre igazságot mondani, s csak annyit vallottam [be] egyelőre, 
hogy tényleg H[edda] jobb barátom, mint ő. Azonban a beszédből 
megérezhette, hogy erős ez a barátság, amely a kislányt hozzám fűzi, s 
több is a barátságnál. Kicsit rosszul esett neki, de nekem még inkább az 
ö lógása a nyakamon.

3-ig tartott a tisztázás, aztán jött a másik tisztázás, amely ennél 
mégis fontosabb.

Bénishez139 mentem (az iskolaszolgához) megtudni, hogy hol állnak 
az érettségi dolgozatok. Ő azt mondta: Misa140 hazavitte. A lakására 
indultunk hát Zentayval, s megállapodtunk, hogy magam megyek meg
kérni Misát, hogy kijavíthassam. Anyja azt mondta, nincs itthon. (So
vány, beteges nő. Amilyenekkel Raszkolnyikovnak van dolga.)

Ha nincs-e? Új terv fogant. Sokkal merészebb és gazemberebb. 
Szenvedéllyel másztunk be a legaljasabb tervekig. A harangozó gyere
ket küldtük Misa lakására ezzel: adják ide azokat az írásokat, amiket a

138 Ismétlés.
139 Bénis Lázár (? -  ?), a szabadkai gimnázium pedellusa.
140 Csajkás Mihály (1873-1945) fizika és matematika szakos tanár a szabadkai 

gimnáziumban.



tanár úr délben hazahozott. Neki is azt mondta a gazember asszony: 
nincs itthon. De mikor a beszédből semmit se értettek, maga Misa kijött. 
A fiú ügyesen eltolta a kérelmet, s úgy festett, mintha maga se tudná, 
hogy jó helyen jár-e, talán más tanárhoz küldte az igazgató (?). „Itt a 
másik utcában lakik kettő is, talán azokhoz küldték” -  mondta Misa 
semmivel sem törődő hangján. A fiú aztán megköszönte és elment.

Míg ez történt, mi annak örültünk, hogy milyen fényes csalás lesz. A 
dolgozatokat elégetjük, s a holnapi latin írásbelin már nagy zavar lesz. 
Óriási szenzációt kavarunk, amilyent még senki sem hallott. Kéjjel 
beszéltük ezt, könnyelműen, s számítva a nyomozásra, igyekeztünk arra, 
hogy ismerős ne lásson. Egy szűk utcában húzódtunk meg, s vártuk a fiút.

Sokára megjött, s elmondta az esetet. Örültünk, hogy jól végződött, 
s még sokáig beszélgettünk az esetről.

Minden mozzanata ennek a históriának egészén dosztojevszkijesnek 
látszott előttem. Zseniális csalóknak mondtuk magunkat Zentayval, s kicsit 
erőszakosan nevettünk. Ő tiszta Raszkolnyikov egyéniség. De nem tudja.

4-kor Zangwill141 Matrác sírját olvastam a kisparkban. Hedga 
helyett Lea jött. (Nők nélkül nem lehetnek ilyen nagy gazemberségek.) 
Neki el akartam mondani az esetet, mint Raszkolnyikov Szonjának, 
Leának azonban hallgattam az egészről.

1908. május 19., kedd

Latin. Egy Cicero-levél142 Terentiához. Valamennyi tanár gyönyö
rűen engedett puskázni. Keveset dolgoztunk. Révfy143 11-kor bejött s 
mindenkinek rengeteget segített. Ekkor csinálta meg jóformán minden
ki, amit csinált. (Legalább jóra számítok.)

Délután nem tudtam találkozni [Heddával]. A szép Hennie halódását 
olvastam nagyobbrészt az utcán. Estefelé HSndelt zongoráztam. Vacsora 
után nehezen ki lehetett jutnom. Apa azonban megjegyezte, hogy 
csavargó, bitang vagyok.

141 Zangwill, Israel (1864-1926) angol származású amerikai zsidó iró.
142 Cicero, Marcus (i. e. 106—i. e. 43) római író.
143 Révfy Zoltán (1870-1928) a szabadkai gimnázium magyar-latin szakos tanára.



(Mi rossz van abban, hogy az ember szeret, azt nem értem. Minden
esetre most az ő számukra fogy, mert másnak kell. Ha nem is olyan. De 
mégis mindkettő energiapazarlás.) 10-ig maradtam. Azonban Budano- 
vicsékon kívül senki sem volt kinn. Egyszóval hiábavaló volt kijönni.

Majd holnap.

1908. május 20., szerda

Folytatni kell az írást. Érdekesen különös napok ezek.
Reggel hétkor akácillatban, színes napsugarak közt váltam a 

kislányt. Míg nem jött, Zangwillt olvastam. Vagy fél óráig ültünk együtt 
a szokott pádon.

Aztán iskolába kísértem.
Egész nap azonban többet nem láttam. Délután rövid két percre 

találkoztunk. De azt mondta, hogy az iskolában tudnak a találkozókról, 
s kicsapást ígértek annak, aki még egyszer diákkal sétál. így hát 
szomorúan le kell mondani egy időre.

Vacsora után mégis szerettem volna már látni. (Nem tudom én 
sokáig kibírni nélküle.) Indultam is. Apa azonban rémesen földühödött, 
hogy megint bitangolni akarok, s nem engedett. Mivel lett volna neki 
rossz, ha most az én kívánságomnak eleget tesz, ami semmibe se kerül? 
Pedig szerény kívánság. S méghozzá kinn voltak.

Vacsora előtt Lányiéknál voltam. Dide egy levelét adtam a kislány
nak nehezen és nem szívesen. Ha nem vinném neki, tán sehogy sem 
szeretne. Ez volt az egyik, amiért engem is elfogadott. Mert ez történt, 
egy keveset beszélnem kellett volna este vele: sírt a levél után. Nem 
mehettem ki.

Keserű kegyetlenségnek láttam apa ezen intézkedését.

1908. május 21., csütörtök

Reggel 7-kor a helyen voltam. Turgenyev Az ötödik kerék a kezem
ben, körül zenélő május, mint tegnap. Kicsit szürkébb: talán csinált az 
egész szeretése? Aztán úgy sincs ebben boldogság. Azt gondoltam: nem 
is lehet. Hisz a boldogságnak csakis magamban kell lenni, nem másban.



Mennyi energia elpazarolódik erre a kislányra: nemhiába ilyen szép. 
Kicsit szomorúakat, de igazakat gondoltam. Egészen ötödik kerék 
vagyok én is. Szakasztott az én egyéniségem ez az ötödik kerék. És 
szépen ír az öreg Turgenyev, nagyon szeretem én ezt az embert. De hisz 
egy sort olvastam még csak: mindig a nagytemplom bal felére nézek egy 
piros napernyőért, s hogy fészkelődik ez a véres zsák a bal felemen, a 
torkomon meg milyen szorítás keresgél.

Már V* 8. Na végre! De nem jön erre. Mindegy, megyek én. Igaz: a 
kicsapás. „Késő van, Dezső, és nem is jöhet. Menjen szépen vissza 
olvasni.” Szót fogadtam. Ott olvastam végig Az ötödik kerekei, és 
szomorkodtam meg mulattam magamon.

Ebéd után már elhittem, hogy [nincs] boldogság sine amore144 csak 
Én. Olvastam Wilde édes meséit. Lustán aludtam is rá 5-ig. Aztán 
Mádival Jenő bácsihoz és nagymamához mentünk.

Vacsora után apáék sétálni mentek, tudtam, hogy künn vannak, és 
fognak is találkozni. De nem kínáltam magam; hívjanak ők.

Maradtam. Az elmaradt napi érdekességeket firkálgattam ebbe a 
könyvembe, s álmosság nélkül lefeküdtem.

1908. május 22., péntek

7-kor már iskolában voltam. Misa szívességből különórát ad 
fiziká[ból], számtanból. Itt tanultunk 10-ig. Aztán Jóska néhány elő
fizetőjével végeztem.

Délben más helyen sikerült találkozni. Nagyon rossz volt így.
Este 6-kor azonban elmentem. Mozart Rekviemjéről szó sem lehetett: 

mama benn ült. S a komiszság megint mintha bejátszott volna: Mariska,145 
a figyelmeztető jel megjelent. Azontúl csak nevettünk.

144 Szerelem nélkül.
145 Kosztolányi Mária (1888-1967) Kosztolányi Dezső húga, Jász Dezső unoka

nővére.



Kitűnő idegnyugalmat hoznak nekem ezek a vakációs napok. Igazán 
egyetlen időszak a mostani hetekben, amikor egy kicsit örülök.

Ilyen a mai nap is.
Későn kelés után A húgok és öcsök szövetségéről146 írtam a Bácskai 

Hírlapnak egy humoros hírt. Különben az egyletet a családban kultivál- 
tuk147. De nyomdafesték alá is jó. Mint minden írás után, most is kitűnő
en éreztem magam.

Aztán Dezső bácsihoz mentünk gratulálni. Piukovics Józsihoz is 
beállítottam, mert megrendelte Jóska könyvét, aztán Dekéhez. A sok 
emberrel való sikeres találkozás, jó beszéd nagyon ruganyossá tett. 
Abszolút örömérzés fogott meg.

Délután a vadászsétámon, amely már-már eredménytelennek látszott 
lenni, találkoztam a kislánnyal. Egy óráig náluk voltam.

Este am i egész családunk a palicsi Dekker-bankettre ment. Én azon
ban sikeresen itthon maradtam, mert hisz ők se mentek. Ez egész ter
mészetes. És szilajul éreztem magam a fiatal éjszakában apáék nélkül. 
Ezen se fogok sohase csodálkozni. Decsyékhez bementem családi 
hangulatra. (Dudával unokatestvéri lég szerettük egymást.) Nagymamát 
kocsin hazakísértem Jenő bácsihoz, s aztán kóboroltam és kiélveztem 
azt, hogy magam vagyok.

10-kor Kosztolányiék felé mentem: tudtam, hogy ott vannak. S jól hal
lottam a hangokat. Játsztam, mintha egész váratlanul találkoztunk volna.

A fiatal éjszakában együtt mentünk haza.
Itthon aztán birokversenyt rendeztem Giza szobalányunkkal. Utána 

egy Ady-vers megkomponálását terveztem, de elmaradt. Egy darabig 
Wilde-ot olvastam, s aztán fáradtan elaludtam az érdekes nap után.

146 Az írás Kis Dezső néven jelent meg a Bácskai Hírlapban 1908. augusztus 15-én.
147 Fenntart.



Jász Dezső anyai ági rokonai: a Decsy, a Milassin, az Ötvös és 
a Szabados család tagjai

1908. május 24., vasárnap

Olvasások: Wilde, Coppée148 (Adós, fizess!).
Délután háromkor a kislányt magát kellett volna látnom, de Leával 

jelent meg. (Hogy lehet egy lány ennyire tapintatlan és érzéketlen, mint 
ez a Lea!) Nem sokáig maradtam hát, de tüntetőleg csak Hedgával 
beszélgettem.

Este váratlan találkozás történt a vasúton. (A váratlannak sokkal job
ban örül az ember, mint a tervezettnek.) Aranyosan rájöttünk, hogy 
mindketten egymást szerettük meg az első látásnál. Hogy én ezt nem 
mondtam meg, az baj. Tán Didéről szó sem lett volna, ha megmondom. 
Hiába, az ötödik keréknek vannak ilyen végzetes nagy bánatai, melyek 
mind a rongyos véletlenből születnek meg. Nem volt félórásnál több a 
séta, mert apáék akartak hazamenni. Azonban hazáig se vihettem őket.

148 Coppée, Francois (1842-1908) francia költő, regény- és drámaíró.



Csodálatos, hogy a szülők, ha látják is a fiúk dolgát, ilyeneket nem 
tesznek meg nekik, hogy boldogok legyenek egy kicsit, ha már ettől 
éppen boldogok. Talán mert diák? Én jobb apa lennék.

1908. május 29., péntek

Egész nap buta tanulások a vészesen közelgő érettségire. (Reggel 
egy kis neuroszténia.)

Délután már nyugodt, csinált jókedv. Ami után csak jóízű pihenés jöhet.
Lányiék. Áipi hazajött, híreket hozott a kislánynak: Desiré nem jön 

vakációra -  és több édesen-savanyú dolgokat.
Este séta, vacsora után, hogy találkozhassak már vele a mostani üres 

napokban. Mindnyájan kinn voltak, s a rossz szituációk miatt nem 
beszélhettem csak vele. Nem tudom, mi bajok lehetnek: reggel az öreg
gel ment iskolába, egyáltalán nem értekezhettem. Rossz.

Csak hazakísérés történt a mama oldalán, aki mint mama is fényes asszony.
Különben nyugodtan vagyok.

1908. május 30., szombat

Tanulás, buta, ócska tanulás.
Délben künn piros napernyő és csillogó szemek mellett.
Délután aztán bonyolódott dolgok jöttek. (Ernőké berukkolásra el

utazott. 'A 2-kor kimentem vele a vasútra.)
3-kor az erdőbe149 bicikliztem, abba, amelyben egész gyerekkorom 

legszebb óráit temettem el futballozás alakjában. Most azonban csak 
első pillanatra gondoltam erre, akkor nem: a kislány, amiéit megint órá
kat kellett temetni mennem. Persze terv szerint. Azonban sok lánnyal 
volt együtt, s így semmiképpen sem történhetett meg, hogy elsétálhat
tunk volna a szabad erdőben.

Denique félig eredménytelenül szaladtam haza 4-kor. Ez azonban 
nem nagyon bántott, mert már megszoktam. Inkább az, hogy elkések a 
családi kirándulásról, s apuska nagy haragvásokat rendez.

Mire berobogtam, tényleg mindannyian kocsin ültek. Apuska is 
megtette a magáét.

149 Szabadka északi részén, a Napnyugati szőlők kezdetén található a század ele
jén Városligetnek nevezett Kiserdő vagy Sétaerdő.



Mindamellett rossz ruhákba öltöztem, s utánuk vágtattam fáradtan a 
biciklin. Nem értem el őket, s az utat sem tudtam a tölgyfásba,150 ahova 
menni kellett volna. Szembejövő emberektől kérdezgettem: nem láttak-e 
erre egy fekete kocsit fehér lovakkal? és merre visz az út a tölgyfásba?

Mentem, őrülten, gondolkodás nélkül, csak azért, hogy apát kien
geszteljem.

Hajtottam a napos országutakon, ahol már ember se jött: utolérem 
őket, ha az életem is bánja! Rövid idő alatt azonban nagy utat tettem 
meg, s látszott is egy erdő a füves sikon túl, de nagyon messze. Le kel
lett szállnom, mert hajtani nem lehetett, és nemsokára benn voltam egy 
vadonban. Friss akácillat, érintetlen, édes levegő, ahol még nem járt 
ember. De nincs sehol tölgy, s kezdtem gyanakodni, hogy nem ez lesz az. 
Bementem a legmélyére. Szavaltam, kiabáltam, fütyültem, és senki sem 
felelt. Mentem tovább. Kiélveztem azt, hogy itt messze vagyok minden
kitől, s csak én vagyok, más senki. Ez a zsarnoki szubjektivizmus azon
ban leapadt. S egy fekete hajú, piros napernyős lányt szerettem elképzel
ni az erdő messzi világos foltján, ahogy felém közeledik. A nagy vízió 
elhitette velem. De nem jött senki. És kezdtem belenyugodni, hogy itt 
ragadok, eltévedek: ki nem vezet senki, s erőm úgyse lesz visszamenni.

Kiértem a nagy fatörzsek másik végére. Végre emberek. Két ember 
és egy lány kapálnak.

Megmondták, hogy a tölgyfás éppen ellenkező irányban van. Gye
rünk vissza! Nem tudom, meddig tartott az út, az idő felől képtelen 
voltam tájékozódni. Annyi azonban bizonyos, hogy kétszer olyan 
hosszúnak tetszett az idő, mint amilyen valójában volt.

Az előbbi úton aztán visszaértem az erdő szélére. Egész véletlenül 
találkoztam egy paraszttal, s az három tölgyerdőt is mutatott a környék
ben. Találomra egyik felé tartottam. (Telepátia!)

Beérek, s nekiállok a kútnak, mert a szám már egészen összetapadt. 
Apáék kocsisa egyszer csak rám szól hátulról: elég lesz, ifijúr, a vízből. 
Érthetetlen öröm fogott meg, de külsőleg képtelen voltam mutatni. S 
mindjárt a fekete kocsit is megláttam.

Besiettem a fák közé. Egy tisztáson hevertek abrosz körül. Különös, 
hogy egyikük se örült, hogy megvagyok. Én csak keserűen, mert kutyául 
éhes is voltam.

150 Jelenleg a jugoszláv-magyar határnál lévő erdő, a Nagyerdő.



Evésem után bejártuk a környéket. A falusi képek és a nagy ter
mészet igazában való első élvezése után Horatius151 meg a bukolikái 
jutottak eszembe. Mégiscsak nagy művészet ez.

Valahogy hazajutottunk. A mosdások és a vacsora után fényesen 
éreztem magam, pedig egy becsületes ágyas betegségre el voltam 
készülve.

Éjfélre arra is ébredtem, hogy nagy lázam van és a mellem (a mell
csontom) veszettül fáj. Lehetetlen volt minden további nyugodás. Úgy 
éreztem, hogy amit sejtettem, máris bekövetkezett. Tüdőgyulladás. Gázt 
gyújtottam s fölkeltem (mikor álltam, nem fájt semmi). A lexikon tüdő
gyulladás-cikke mindenféleképpen rám olvasott. Kétségtelen, hogy az 
lesz. Még egy hetem van.

Pirosán fogok meghalni, forró lázban. Szombaton, amikor alkonyo- 
dik. A hangom fátyolos lesz, s alig érthető. Sovány leszek és piros. Jóska 
elhívja Lányiékat, mert előbb nem jönnek, s Heddával magunkra hagy
nak. Elbúcsúzom tőle, s csak a kezét csókolom meg, mert ő is megkap
ja különben. Sajnál, s a számom fog megcsókolni.

így végigálmodtam az egészet, mikor két óra felé visszafeküdtem 
még mindig fájó mellel és forró homlokkal.

Reggelre, mikor a napsütésre fölébredtem, semmi nyoma sem volt a 
fájdalomnak. A kislány meggyógyított a szombati alkonyon, mikor 
elbúcsúztunk. Különös az egész. Mintha nem is emlékeznék már a 
lexikon soraira. Talán csak álom volt az egész. Vagy öntudat nélkül for
gattam a könyvet?

Érthetetlen.

1908. május 31., vasárnap

Általános jó érzéssel fogtam könyvet. S egész nap egyebet se csináltam.
Délután erre ment el. A tanulás folyt csak tovább sorvasztón.
Vacsora után rövid időre beszéltem vele, s a tegnapi álmot elmond

tam. Ő is arra jött rá, amire én, hogy nem ismer az egyéniségére. Bosz- 
szantó igazán, hogy mennyire átalakultam. S elkeserítő, mikor nem 
látom tisztán azokat a porcikáimat, amelyeket eddig láttam.

151 Horatius, Flaccus Quintus (i. e. 65.-i. e. 8.) római költő.



Ahogy mentünk elöl, a mama azt jegyezte meg, hogy nagyon hason
lítunk egymásra. Igaza lehet. És ezért kell az én egyéniségemnek a 
kislány, ezért a hasonló egyéniségért.

Sötétpiros.

1908. június 1., hétfő

Tanulás megint. Történni csak szép történt, de nem érdekes.
Délután Lányiék. A kislány egészen más egyéniségűnek mutatko

zott, mint eddig. A beszédjében se ismertem rá. Talán nem affektált sem
mit, azért. Mégis a száján csókoltam. Utána pedig a mamával és vele 
sétáltam.

Nem értékes nap.

1908. június 2., kedd

Reggel 7-kor a régi kis parkban. De csak rövid ideig, mert ismerősök 
jöttek. Hiába, ízléstelenek és tapintatlanok az emberek: ilyen szép regge
len se tudnak jók lenni.

Tanulás estig.
Vacsora után találkozás. De sikertelen. Nem értem mamát. Most már 

nem küldött kettőnket előre, tegnap se. így nem is unalmaskodtam mel
lettük sokáig. Egyikünk sincs ehhez hozzászokva. Apáékkal kávéházba 
mentem erős nyugalommal.

1908. június 3., szerda

Ez a nap csak pár hangulata miatt értékes.
Egész napi tanulást egy halpaprikásos vacsora zárta be Jenő bácsinál. 

Eötvös Józsi152 bácsi, Decsyék s a család legjobb kedélyű tagjai voltak 
jelen.

152 Eötvös József (1866-1938) Jász Dezső unokanővérének, Decsy Antóniának 
a férje.



1 órakor jöttünk haza Mádival (csak mi voltunk ott). Keveset alud
tam. Még egész sötét volt, mikor csütörtökön reggel V2 4 órakor fölkel
tem, és Józsi bátya elé mentem a vasútra. Korán értem ki, a munkások 
épp akkor bújtak ki pokróctakarójuk alól, a derék fűtők már pöfögtették 
a mozdonyokat, s fűtöttek a kazánokba. Bátya és Gézi nemsokára 
bevonultak álmos, sápadt arccal, de nem olyan fejfájással, mint én.

Lefektettem aztán az öreget153 rövid beszélgetés, kávé és cigaretta után.
7-kor meg a kislánynál voltam.

Brenner József, Kosztolányi Dezső, Brenner Dezső 1908 nyarán 
nagyanyjuk, Hofbauer Aranka házának udvarában 

(Id. dr. Brenner József felv.)

153 Brenner Józsefet, Csáth Gézát.



Egy-két hét van ezután, amely a legvéresebb tanulásokban múlik. 
Igaz, hogy Dide is itthon járkál vagy egy hétig, s én nemigen mozdulok 
ki a szobából. A sétáim is rövidek és magányosok, nők nélkül. 
Bizonyára jó  is ez a tanulások zavartalan zárkózottságában.

Pontosan gyötröm magam minden nap, anélkül, hogy valami értéke
set olvasnék, és este állandó fejfájással fekszem éjfél felé. Néha, vasár
nap délutánokon, eső utáni napsütéskor piros kalapot látok elvonulni 
Desirével. Nem bolygat meg. Sőt a következő percben már nem is gon
dolok rá. Megy tovább a munka.

1908. június 15., hétfő

Az akasztás napja.
'A 6-kor kis álmossággal és drukkal kelek föl. Jó fürdés után ferenc- 

józsefbe154 bújok, s a könyvek közt néhány dolgot átnézek.
7 órakor együtt vagyunk már az iskolában valamenyien, s a legjobb 

kihirdetés után (senki sem bukott [meg] az írásbelin) harmadiknak ülök le 
vizsgázni.

Ahogy az első tárgyból felelek (magyar), még tart a drukk, de aztán 
bemelegszem, s jól megy minden.

Magyarból Széchenyit felelem, s a prózai irányműveket.155
Latinból Ceasar156: De bello ga///cójából157 mindjárt az első caputot158 

fordítom a suebekről159 s a történetírókat egybefoglalom.
Történelemből a kettős királyválasztásról beszélek, s a jobbágyság 

helyzetének fejlődéséről.
Számtanból a négyzetről, s a szinusztételt vezetem le európai módon.
Fizikából a hang abszolút és relatív magasságát kapom meg az elekt

romos telegráfokat.

154 Szalonkabát.
155 Iránymű, irányregény, az az alkotás, amely kora társadalmi rendjének bírálata 

kapcsán valamilyen társadalmi vagy politikai javítást igyekszik népszerűsíteni.
156 Caesar, Gainus Julius (Kr. e. 100.-Kr. e. 44.) római politikus, hadvezér, író.
157 A gallok háborújáról.
158 Fejezet a görög és latin szerzők műveiben.
159 A Keleti-tenger mellékéről délnyugatra szorított nép.



És így már 9 óra 45-kor éretten megyek ki Jóskával édes undorral a 
vizsgázóteremből. Mindjárt végigjárjuk a rokonságot, s apát fölkeresem 
a törvényszéken. Jenő bácsi besöröztet bennünket, s mindenki jobban 
örül a hírre, mint jómagam. Egészen hidegen hagy még másnap is a 
dolog, de nem is gondolok rá, mert más, fontosabb kérdések foglalkoz
tatnak. Általában ezen és a másik napon is erős, fáradt melankólia tart 
fogva. És ez rossz.

Délután Palicsra megyünk bátyával. A Szabados-villába elláto
gatunk, ahol Schneider160 rokon lányok nyaralnak.

1908. június 17., szerda

Délelőtt patika, délután szintén.
3 órakor dr. Szele161 főigazgató apánk kihirdeti az érettségi ered

ményét: 23-an értünk meg. Ezek közül: Dulics János, Heiszler Zolti, 
Horváth Géza jelesen, Bedő Ferenc, Csajkás Balázs, Eberhardt Mihály, 
Lengyel József, Lifschütz Alfréd, Sculthety László, Singer Béla, Toncs 
B[éla]yd/ és Bálint Imre, Csóvics József, Ifkovits Iv[andekich] Pál, Kiss 
Z. László, Kladek Jenő, Lázár László, Pausits Boldizsár, Rádi Károly, 
Scossa Géza, Wahl Frici elégségesen.

Az eredmény általános jó  hangulatot keltett, s az európai, sima vizs
gáztatás tetszett mindenkinek. Csak három fiúnak rontották el a vaká
cióját: Pájert és Kovács Tónit fizikából tették szeptemberre s Reiner 
Ferit latinból szintén két hónapra.

A fiatal csoport mindjárt nagyképű szerénytelenséggel egy nagy 
ivóestét tervezett. Hazudozó pózokkal és durván beszélgettek egymás
sal, mint ahogy ilyenkor történni szokott és „adták a bankot, főleg pedig 
az urat”. Nagyon visszatetszett nekem, s nem is ígértem meg nekik, 
hogy velük „mulatok”. Határozottan káros egy ilyen kompánia.

Mást tettem.
Jóska bátya, a hazardőr bátya meghívott Palicsra, ahol kisebb stílű 

bál volt.
A Schneider lányokkal foglalkoztunk mindvégig, s nem egészen 

eredménytelenül. Apuska ellenezte egész kimenésünket, s egy ideig 
haragudott érte, de azután nem. Európai donjuankodás volt tőlünk.

160 Schneider Irén és Blanka Jász Dezső újvidéki rokonai.
161 Dr. Szele Róbert (? -  ?) tankerületi királyi főigazgató.



Reggel 4-kor jöttünk kocsin. Félig szürkületben és csepegő esőben. 
Mire beértünk, már kivilágosodtak a színek, és semmit sem esett. 
Betértünk Dekéhez malagaborra, azután pedig világoskék és sárga haj
nalban a zöld fák alatt hazabandukoltunk. Nevettek ránk a színek. Az 
úton gyümölcsöt ettünk.

1908. június 20., szombat

Patikai dolgozások nappal, este pedig élés. Ez a napirend mostanában.
8-kor Palicsra ment -  sok beszéd után -  az egész família. Valami

képp sikerült Jóskával Schneiderékért elmennünk. Mire visszajöttünk 
(nem kis örömünkre), már híre se volt a famíliának: megijedtek, hogy 
nem lesz külön villamos, amin hazamehessenek, s így elpakoltak. De jól 
csinálták, mert magunkban annál fényesebben mehetett a bál. Józseffel 
végigtáncoltuk. Magam csak Blankával, az izgató illatú, szőke hajú lány
nyal foglalkoztam. Kék, révedező szemei vannak, s a vonásai mondhat
ni éppen a kislányéinak ellentétesei. Ez a kontraszt a két lány közt na
gyon jó. És be is vált a „nőt nőver gyógyítás elve. Igaz, hogy egy kis 
időre meg itt billent le a mérleg. De ez nem baj. Magam se haragudtam 
érte, bár először rossznak találtam: „mégis értékes minden átélés. " S a 
nő maga meg szinte nem bánta a dolgot. Jobban szeret talán, mint rokont 
kell. Mert a rokonságot erősen hangoztatjuk. De csak mi fiúk. Apáék 
antipatikusan nézik mind a két lányt, talán éppen azért, mert őszinték és 
nem álszenteskedők.

Reggel 9-kor jöttünk haza egy parasztkocsin Jozséval és Prokesch 
Imrével,162 a vegyésszel több-kevesebb kínlódással és fáradt lábakkal.

1908. június 21., vasárnap

Folytatódik a pimodánkodás.163
Délelőtt kaszinó és lapok. Délután Dúda névnapi zsúrja. A szóban

162 Prokesch Imre (1878-1932) szabadkai vegyész.
163 Az élvezetek hajszolása. Pimodan Szálloda: a XVII. században épült párizsi 

barokk palota, ahol 1849 nyarán Baudelaire egyik barátjával lakosztályt bérelt. Itt 
-  Ady Endre feljegyzése szerint -  hasist ettek. Baudelaire Mesterséges paradi
csomok, ópium és hasis c. esszéje kapcsán Ady 1908-ban a Nyugat első számában 
jelenteti meg A magyar Pimodan c. tanulmányát. Jász Dezső megjegyzése ezzel 
az írással hozható kapcsolatba.



forgó témák őszinte gondolkodásba hoztak, s ez a fő értéke a napnak. A 
társaságban Jenő bácsi és öreg Jóska érdekes kérdésekkel nevettették és 
szomorították el az embereket. A legrosszabb vicc után Jenő bácsi azt 
teszi föl: Mit csinálna az ember, ha nem élne? Komoly gondolkodást 
igénylő, szomorú kérdéssel metafizikáztat mindannyiunkat.

Lefekvés 12-kor.

1908. június 22., hétfő

Minden napra esik egy! Ez a bíztató szózat, mikor lefekszünk.
Ma Taryéknál a szőlőben volt a lemaradás. Egészségesen unintelli

gens népség, szíves, jó vendéglátó. Persze a rokon lányokkal történt 
minden most is.

A vacsora is künn volt a szabad, virágillatos szőlőben. Utána majd
nem minden tagja a családnak kicsit beszopott, s a beszélgetés tárgyai 
kizárólag szaftos dolgok voltak. Hoffmann Jóska zseniálisan buta vic
ceivel állandó, nevető bosszankodásban tartott mindannyiunkat.

A társaság nem volt ugyan értékes, de ilyen olcsó szamár viccek nőt
tek mindenfelé. Blancit lecsókoltam, és ez kis önbizalmat és megelé
gedést hozott, hogy végre megcsináltam.

Alkony után visszaindultunk a palicsi szőlőből, s Szabadosék vil
lájába mentünk, ahol 1 óráig tartott az együttlét. Itt már aztán a csepegő, 
vastag dolgok kerültek elő, s jóízűen disznólkodott a társaság.

2 óra felé kocsin hazarobogtunk Szabadkára. Semmit se voltam 
fáradt és álmos, mikor befeküdtem a párnák közé.

1908. június 26., péntek

Patika után megint Palics. S[neider] Irén névnapi uzsonnája vala. 
Szabados mama164 fényesen kitett magáért mint háziasszony. S az egész 
terített asztal egy Reviczky165 korabeli fiatal lányos ház stíljében tűnt 
föl, ehhez járult az a kontraszt, melyet a villa vendéglátott terasza keltett 
föl fehérre terített asztalával.

164 Decsy Dezsőné Szabados Ilona (? -  ?) Jász Dezső nagynénje.
165 Reviczky Gyula (1855-1889) költő, író, esszéíró.



Nem az értékes átélések közé tartozik ez a délután. Árpi hülyén 
bemondta Blancinak Hedgát, s a nő kicsit neheztelt erre és játszta a 
műjeget. Persze tagadtam mindent, mert mégis van értékes báj Blanci- 
ban. A lecsókolás után kezdett nem hinni Árpinak, s többrendbeli két
ségek merültek föl.

Utolsó villamossal jöttünk haza.

1908. június 27., szombat

A diák-maturáns-bál napja. Az egész család kivonult, kivéve Józsi 
bácsát, aki erős fogfájással van ellátva, és Lackó gyereket, aki viszont 
jól érzi magát, de álmos kicsisége miatt nem éjjelezhetik.

A tantikat s a családot nőtagjaival együtt fölvezettem, aztán jöttek az 
érdekesebb nők, akik nem tartoznak szorosan a családhoz, s aztán in
kább velők foglalkoztam. Az est nagyobb része Blancival telt el. A nő 
jóformán nem is táncolt mással, mint velem, s ez bizonyítja, hogy az 
egész működés elég sikeres volt. Más, új nőkkel is táncoltam, ők azon
ban csak figyelőpontok voltak. Világosodott már, mikor a nőket a villá
ba kísértem. A hosszú, sötét úton B[lanka] testének simaságait s finom 
bőrét kiélveztem, mert aztán ő is visszacsókolt. Jólesett ez a szeles, 
gyors letárgyalása a nőügyeknek, s ez éppen, mert végleg beigazolta a 
nőt nővel gyógyítás mondásnak az igazságát.

Jókedvvel, világos hajnalban bandukoltunk haza apáékkal.

1908. június 29., hétfő

Délután [a] Lányi, Kosztolányi és Brenner fivérek Decsy Jóskához166 
mentünk Topolyára egy jóízű kirándulás képében. Hihetetlen hangula
tokban úsztunk az intelligens művészettel megcsinált nagy kertben, s 
este a szép alkony színei mellett, mikor a fehér reflexszel teli teraszon 
vacsoráztunk.

Kék volt még az este, mikor hazarobogtunk. A vonaton a zseniálisan 
disznó nóták kerültek elő Emőke szaftos előadásában.

166 Decsy József (1876-1923) topolyai ügyvéd, Decsy Dezső gyógyszerész fia.



A szorgalmas és fárasztó patikai dolgozások között várva várt egy 
ilyen szabad hangulatest, mint a mai.

A dalárda tartotta a nyári hangversenyét táncmulatsággal. Jó stílűnek 
hittem előre is, amint az is lett.

A dalárda Palmgrennek167 énekelte egy karát, Mozart himnuszát s 
Lányi Petőfijét.

Kepes Flóra168 zenedei tanárnő egy Liszt-Valse-Impromptutm  ját
szott. Ezt semmiképpen sem találtam érdekesnek.

Másképp hatott, ami azután történt. Az ugyanis, hogy mind a két nő 
jelen volt. A kislány, hogy régóta nem láttam, kislányosabb volt, mint 
amilyennek valaha ismertem. Egy régi kori képére hasonlított. De a 
szeme nézése sokkal értékesebb lett. Valami pikáns, aszimmetrikus 
fénycsomó csillogott fekete íriszén. Egészen nem idézte föl bennem a 
régi érzéseket, de jólesett az a kontraszt, amely Blanci szőke haja és 
romantikus szemei meg az ő feketén foltos haján és fárasztó szemei 
között van. Aztán az az erőszakos szerettetni akarás, amelyet mutatott 
mindjárt az első táncnál.

Ő is csak olyan, mint én: a rám nézve értékes emberek és nők 
szeretetét mind meg akarom tartani, sőt sokat akarok magam is szeretni, 
mert egy kevés. Mindkét nővel foglalkoztam, s a reggeli csárdás után, 
mely a végén Blancival folyt le finom flörtöléssel, elég eredményesen 
tértem haza kislánykáékkal, Józseffel, meg egy csomó elpazarolt ener
gia nélkül.

*

Olvasott könyvekből haszon.
Theuriet Andre:170 Virágos erdő 
Gárdonyi:171 Az a hatalmas harmadik

167 Palmgren, Selin (1878-1951) finn zeneszerző és zongoraművész.
168 Kepes Flóra (1882-?) 1907 januárjában lett a szabadkai zeneiskola tanára. 

Két évig dolgozott az intézményben.
169 Rögtönzés, pillanatnyi hangulatokból, ötletekből szövődő, XIX. századi hang

szeres darabok neve. Itt a szerző 1850-ben (?) komponált művéről van szó.
170 Theuriet, André (1833-1907) francia író, költő, kritikus. Az említett regény 

1902-ben jelent meg magyarul Lándor Tivadar (1873-1954) fordításában.
171 Gárdonyi Géza (1863-1922) író, költő.



Elmulasztott soraimat folytatnom kell. A patikai dolgozások és a 
praxi172 vizsgára való készülődések miatt nem maradt idő, hogy valamit 
is fölírjak az érdekes dolgok közül, de el is felejtettem magamban a 
krónikást, hanem a megfigyelőt azt nem.

Ez a jó  nagy hónap -  mégis hamar elment -  többrendbeli haszonnal 
múlt. A haszon nagy része gyógyszerek készítéséből eredt. A gyógy
szerkönyv huncutabb szereit végigcsináltam, Deke fölülvigyázása mel
lett. Jenő bácsi s a többi öreg gyógyszerészek elismeréssel nézegették a 
preparátumaimat, s dicsérettel derék pályát jósoltak e téren. Egy keres
kedő cigányasszony szerencsés életet mondott előre, s a jelenre vonatko
zólag megolvasta mind a két nőt, és a velők való viszony feszültségi 
fokát, azonkívül sok asszonyt is fektetett körém. Egyéb helyzetekben is 
pedig a legigazabb valóságot olvasta.

A napokat majdnem végig Dekénél töltöm. Csak enni és aludni 
megyek haza, vagy még azt se. Ezeket a patikai munkáim kedvéért 
vagyok kénytelen megtenni, de egy sokkal erősebb mozgatóok is bejái- 
szott az egészbe: Dekéék erős kis fekete menyasszony cselédje, Keller 
Kata. Akit a neve is olyanokra predesztinál,173 mint amilyenek meg
történtek vele. Egy vasárnapi szép reggelen, mikor az egész ház becsü
letesen aludt, s mikor az ember a fölébredésnél kevés biztató anyagul 
érzi az ágyat, melyben egész éjjel gondtalanul feküdt, úgy öt óra télé 
kevés erőszakossággal vitézül elláttam magam a kis nő segélyével ezen 
hiányok pótlásával, bár később szomorú megbánással, de annál több 
bizalommal a magam gyereksége iránt, melyet immár erősen férfiasnak 
éleztem.

Másrészről Biancival finom levelezéseket folytattam, melyek diífo- 
renciálódoltságuk174 miatt is irodalmi értékűek valánák. A kislányka 
Már[a]maro?szigeten s2ív erőseket a levegőből, én pedig nagyokat és 
szabadokat az itteniekből, mert éppen ezért nincsenek sűrű és fárasztó 
napjaim, amilyenek az ő ittlétekor bizonyára még mindig lennének, s 
erősen elvágják tanulásom és Pestre menésem útját. A pesti utat ap.i

172 Gyakornok, szövegkörnyezetben: gyakorlat.
173 Valakit valamire előre kijelöl, szán.
174 Különbözőség.



vonakodás nélkül engedélyezte, ami föltétlenül meglepő és amellett rám 
nézve örvendetes, mert a szép itthoni élet kicsit terhes, s közel 18 éve 
már unalmas is.

Szombaton A húgok és öcskősök szövetsége című humoros tárcámat 
hozta a Bácskjai] Hírlap. Ez az első nyomtatásban megjelent hosszabb 
írásom. Blancinak elküldtem.

A kislánykáék vasárnap jöttek meg, s én csak ma talákoztam velők. 
Lesoványodott a kicsike, de erősödött és a formái kikerekedtek. Didével 
valami fasében175 van az egész család, mert sem a nyaralóba nem ment 
utánuk, sem nem írt a kislánykának.

A talákozáskor ezzel fogadott:
-  Haragszol? Különben ezt neked sem kellene kérdezni, hanem 

mondani.
Azért kérdezte ezt, mert ígérte, hogy írni fog, de nem írt és én vár

tam. És azután sem jött semmi.
*

Anya névnapjának a délutánja van ma, ami kis vasárnapi jelleget 
kölcsönöz az egész napnak. A család de. jókívánatokat hozott, s most a 
teli evés lusta gyönyöreit élvezi a ház minden alvó gyomra. Jóska 
Velencébe készül.

1908. augusztus 19., szerda

Jóska bátya reggel fölöltözve ment ki az alacsony tapétaajtón, mikor 
az álomból fölpislantottam. Pestre megy a lapoktól fölvenni a pénzeit, 
nekem kondíciót176 néz valamelyik patikában, s aztán Velencébe hajó- 
kázig pár napra. Rajz Sándor177 barátjával lesznek együtt, aki szinte orvos
növendék.

Egyébként dolgozásban végeztem az egész napot s meg tudtam tenni, 
hogy kislánykáékhoz még most se mentem el, ami gyenge akaraterőm di
cséretére mondva vitéz és kemény dolog. Ehelyett Blankicának írtam.

175 Haragban vannak.
176 Állás.
177 Rajz Sándor: Csáth Géza barátja, évfolyamtársa. Az I. világháborúban elesett.



A szép éjszakát és a napsütéses délelőttöt torokfájással és náthával 
kellett végigkfnlódnom. Mindamellett ez csöppet se srófolt le az álta
lános jó érzésből, mert kitűnő munkaerőt és nyugodtságot tudtam érezni 
az elvégzettek után.

Ebéd után kis kerülővel kislánykáékhoz mentem vagy másfél órára, 
hogy egy kis valóságot tudjak észrevenni. A kis nő mindenképpen nem 
a régi, s mint a tehetségesek és a nem nagy eredeti egyéniséggel ellátot
tak legnagyobb része, változó modorú és karakterű. A beszélgetés nem 
mehetett cél felé, csak a stílus útján járkált, mint egy álmos ünnep 
délután fölébredés után. Méltányolta, hogy lányos finomságot fedeztem 
föl új mozdulataiban, s elismertem szemének ultramarinkék reflexét, 
ami[ér]t Géz[á]ra, minthogy [ezt] elismerni semmiképen sem tud[ta], 
így szól[t]:

-  Te nem is tudsz semmit se fölfedezni a szemeimben.
Hát hogy is tudna, egy bátya a húga szemeiben látnivalót találni?
A kislánykáéknál való látogatásomat előzőleg Mandival nagy csók

versenyeket rendeztem, s a csókolás művészetének legértékesebb for
mációban igyekeztünk tüzetesebb tapasztalati tanulmányokat végezni. A 
tanulmányt különben többször iparkodtunk megismételni.

1908. augusztus 23., vasárnap

Szeles és nyugalmatlan éjszaka után ébredtem föl. Egy folyton 
idegesítő érzés állandóan félálomban tartott. S amellett, hogy szépen 
kelt a nap, jól indult a nap is, s úgy látszott, hogy jól is fog végződni. 
Mindjárt 8-kor kimentem nagymamához178 Palicsra, hogy elbúcsúzzam, 
mert -  mint mondták -  egészen elkeseredett, hogy meg se látogatom elu
tazásom előtt. örUlt s a napsugarak is, az apró kis őszi fénycsomók 
ugrándozva kacagtak a szemembe, hogy ha ősz is van, s ha elmegyek is, 
szép az élet, mert van napsugár. Mi lenne nélküle? Nagy-nagy szomo
rúság költözne le a földre.

178 Decsy Károlyné Klauser Antónia (1825-1916) Jász Dezső anyai nagynénje.



Persze nem állta meg nagy
mama, hogy meg ne ajándékoz
zon. Tíz koronát kényszerített 
rám, bár neki is alig volt, s azt 
mondta: „Fiam, bár adhatnék, 
megolvasatlanul ajándékoznék 
többet is.” Sírt, mikor elváltam 
tőle, s anyika emlékére kért, hogy 
vigyázzak az egészségemre, s 
legyünk jók Józseffel együtt.

Hazajövet még Dekééknél 
és Taryéknál végeztem búcsú
zásokat, azonfelül kislányká- 
éknál és Decsyéknél. -  Denique 
Vi 1-kor mentem ebédre. Apa 
rémesen földühödve fogadott s 
úgy leszidott, mint ahogy a leg
nagyobb csavargókat szokták, 
hogy mi fiúk utáljuk az apánkat, 
sohasem keressük a társaságát, 
s ha elutazunk, akkor is csak az 
utolsó percben jövünk haza, 
hogy elkérjük a pénzt, aztán azt 
mondjuk: „Eregy [a] fenébe, 
öreg!” Szó nélkül maradtam, 

annyira meglepett, hogy apa milyen rosszul látja a fiait. S akárhogy is, 
irodalmi szempontból értékelnem kellett apát. Egészen a hebbeli179 
kolerikus180 képében tűnt föl, éppen mint a Mária Magdolnában181 az az 
asztalos. Végre valamennyien könnyeket eregettünk, s legfőképpen 
magam, hogy apa megmutatott jóságaim mellett is a legnagyobb ellen
ségének hisz. Hosszú elsírások és tisztázódások után mégis belátta apa, 
hogy semmiképen sem volt szabad neki ennyire igazságtalanul és

179 Hebbel Christian Friedrich (1813-1863) német drámaíró, költő.
180 Lobbanékony, de érzelmi magatartásában kitartó személy.
181 Hebbel színpadi műve, melyet 1844-ben Irt. Hevesi Sándor 1917-ben fordította 

magyarra.

Jász Dezső, mielőtt elindult az
egyetemre



érdemtelenül bánnia velem, hogy semmi oka és érve sem volt, ami feljo
gosította volna őt, [hogy] ilyen alávaló komisz embernek mondjon le és 
higgyen. Megbékülve kísért ki Lackóval a vasútra s hosszú várakozás 
után Pestnek eresztett, anélkül, hogy a vonat után nézett volna megnézni 
és elfogadni integetéseimet. Ezt nagyon lelketlen tettnek éreztem.

így kezdődtek a szomorúságok. Egy régi osztálytársammal utaztam, 
akinek társasága nagyon nehéz volt az úton, amelyen Bródy Faust 
orvosit182 olvastam, éppen ezért kellő elmélyedés nélkül.

Elgondoltam, hogy apának azért fájhat ez, mert -  minthogy nem 
mentem korrábban haza -  nem láthatott el azon szükséges erkölcsi taná
csokkal, amelyekkel akart. S így meg is tudtam érteni. Utóvégre jogosan 
követelhette ő mint apa, hogy én, a fia az ő elveivel lépjek be az önálló 
élet csalogató piszkai és gyönyörűségei közé. Ezeket nem adhatta le nyu
godt sorokban, mint ahogy tervezte, s így szavak nélkül szárazon kellett 
útnak bocsátania. Az ő szempontjából igaza van. Mindamellett az én iga
zamat kerestem, s az enyém fájt a torkomon még sokáig. Majdnem egész 
úton az otthoni társaság körébe vágytam, pedig pár hónappal ezelőtt úgy 
éreztem, hogy a legkönnyebben be tudnék lépni Pest hangulatuszállyal 
teli utcájába, minthogy a vágy az itthoni nyomasztó neuraszténiából 
űzött egy önálló szép élet felé. A magam élete felé. Mert ez eddig az apá
mé volt. Csak félig az enyém.

Három napig tartónak hitt út után mégis beszaladt a vonatunk a zúgó 
állomásra. Ez, azt hittem, sohase fog megtörténni. Hihetetlennek gondol
tam, hogy mégis eljutottam Pestre.

Desiré Árpival s Buchwald Ila183 barátnőjével, Mariskával (Kol
lár)184 vártak rám, s hazavittek. Jól éreztem magam, és iparkodtam ma
gam kiragadni a szamár siróhangulatból. Beszédes lettem, s az ilyen kis 
sikereknek örültem és jókedvű lettem, de csak látszólag. A lányokkal 
Zwickhez mentem, hogy megkérdezzem a dolgokról, azután Desiréhez 
tértem vissza, hogy otthoni csirkefalatjaimból megvacsorázzam.

Mindjárt levelet is írtam azután, hogy a helyzeten mindenképpen 
javítsak.

182 Bródy Sándor a regényt 1888-ban írta.
183 Buchwald Ilona: Kosztolányi Dezső és Csáth Géza közös barátnője, akit csak

hamar Jász Dezsőhöz is bensőségesebb kapcsolat fűzött.
184 Kollár Mária a Pesti Hírlap tisztviselőnője, Jász Dezső későbbi szerelme.



Rosszul aludtam, kényelmesen nem tudtam befészkelni magam az 
idegenségben, mert az otthon folytonosan emlékemben lebegett. Úgy 
hallottam jó sokáig, hogy valaki az ablakpárkányt kopogtatja kívülről. 
Reggel megkérdeztem Didét, azt mondta, nem hallotta.

Míg el nem aludtunk, kislánykáékról s éppen őróla beszélgettünk. 
Jellembeli s egyéniségbeli értékeléseket végeztünk majdnem minden 
családtagon.

1908. augusztus 24., hétfő

Borús, csepegő napra ébredtem, ami mindjárt elkedvetlenített. Aztán 
a Zwickkel való találkozónkon kikerültük egymást, ami rengeteg 
bosszúságot hozott, mert nem tudtam az eső miatt semerre se indulni. 
Idegességembe[n] ez majdnem sírásra fakasztott. Hazamentem Dide 
lakására (József útca 25.) tanulni.

Ebéd után Ilához mentem az Üllői útra. A nő szívesen fogadott. S 
miután Zwickkel sétálva egyet-mást kikérdeztem a kurzusról, kimen
tünk mindhárman Budára Sassy Attila185 festőművészhez. A fiú örült a 
látogatásunknak. (Budát egészen így képzeltem, ahogy Kosztolányi 
megénekelte, csak valamivel túlzottabbnak.). A várban van neki egy 
padlásszobája, ahova keringős lépcsők és sötét utak vezetnek. Az ajtaja 
előtt egész padlásterület van. Medgyessyvel186, szobrász barátjával lakik 
itt. Az ablakán lila függöny lóg, s a szobája fala tele van saját képeivel. 
Grafikákkal (amilyeneket Aiglon néven közöl a Fidibuszban™1), olajos 
tájképekkel, portrékkal és önarcképekkel. Szerte a földön meg nem be
csült vásznak hevernek, ósdi, öreg bútorok lapulnak a falhoz, s a szekré
nyen meg az ablakban is ismeretlen virágok emelkednek, és a különös 
külsejű vázák és tányérok meg emberi koponyák sejtelmessé teszik az 
egész szobát. Irodalmi érték rejlik benne. Belépéskor megérezni a ma
gánynak a levegőjét, kimenekülést az emberek közönséges komiszságai 
közül, a gondolatnak szabad sétáltatgatását, amelyet ilyen helyen 
szívesen és kéjjel tesz a lakó. Lelki vívódásokat és átalakulásokat mond

185 Sassy Attila (1880-1967) festőművész. Legemlékezetesebbek L’Aiglon néven 
közzétett szecessziós rajzai, mindenekelőtt az Ópium-álmok c. sorozat darabjai.

186 Medgyessy Ferenc (1881-1958) szobrászművész.
187 Fidibusz: vicclap a század elején.



el a fal és a bútorok. Egész irodalom szól az emberhez ebből a kis 
tanyából. Nekem nagyon tetszett Sassyval együtt, aki igazán nagy 
művész és gondolkodó művész. És ez a gondolkodni tudás ér legtöbbet 
a piktorban.

7 óra felé mentünk haza villamoson a Duna-part mellett, mikor már 
Pesten az égő lámpák jelezték az életet és a gyönyört a félhomályos 
estében. Egy kávémérésben vacsoráztam nagyon fáradtan vajas és tejes

Jász Dezső Budapestje

dolgokat. Úgy gondoltam, hogy milyen jó volna, ha az ember nem tar
tozna senkinek kötelességgel, csak önző módra törődhetne magával és 
dolgozna kizárólag olyat, amelyben gyönyöre telik. Most éppen festenék 
és dekorációkat komponálnék, mert semmi kedvem sincs egy farma- 
kópiát188 a kezembe venni. Gyönyörre szomjaztam, ilyen gyönyörre.

188 Farmakop(o)ea: hivatalos gyógyszerkönyv.



A drogokat mégis meg kellett néznem Zwickkel az Aggteleky 
utcában. Sokat nem ismertem közülük, s éppen ezért kicsit megijedtem, 
mert kétes sikerűnek látszott ebből való vizsgám.

!4 10 felé Desirétől átcipeltem holmimat az Üllői útra, ahol Ila 
szobája mellett kaptam hónapos szobát elég jó ággyal és teli szellőzetlen 
naftalinnal.

Nahát Ila.
A nő állandóan környékezett, ami kellemetlen is volt. Folyton kuri- 

zált, s csinált fölösleges erekciókat. Én szamárul beugrottam ezeknek, s 
aktív csókolódzó lettem. Ez a száraz kínozás több óráig tartott naponta, 
s nálam erős fájdalmakat okozott nyomorék herém és lelkem körül. 
Mindamellett nem akartam a dolog végére tömi, hogy letárgyaljam az 
egész ügyet egyszerre, mert úgy gondoltam, hogy kimerítem magam a 
vizsgákra, s minek csináljak fölösleges kiadást. Nehéz volt ez az akarat
határozat, mert a nő folyton hozzám jött aludni is, anélkül, hogy hívtam 
volna. Olyan álmos és energiátlan napjaim voltak, hogy csak szenvedése
imet élveztem, a melankóliával189 és impresszióval190 teli szenvedéseimet.

Csak éppen reggel, ebéd után és lefekvés előtt tanultam, de az 
emlékezőtehetségem nem szuperált sehogy sem, s hogy pedig valami 
újat raktározzak be, ez nagyon nehéz volt.

így teltek a napok. Mindamellett sok impresszióval és gondolattal 
gazdagodtam, s az élményeim irodalmi értékűek voltak.

1908. augusztus 26., szerda

Reggel Sassy vert föl bennünket a szunyókálásunkból néhány piktor 
barátjával. Éjszakai lumpolás után voltak félig beszeszelve. Kezükben 
szalámit, kenyeret és konyakot cipeltek. Gatyában és ingben fogadtam a 
vizitet, s rövidet elbeszélgettem velők.

Mariska többször meglátogatott bennünket. Érdekesen bájos kislány, 
sok jó  percet csinált. Hosszú sugárformájú s kifogástalan precizitással 
lépked rendben és szabályosan affektál. Alt hangján, amely kissé fátyo
los, tökéletes mondatokban beszél úgy, olyan kiejtéssel, mint a színpadon 
szoktak. A tökéletes nő formáját mutatja amellett, hogy bájosan liba, s az 
első pillanatra meggyőzi az embert, hogy érdemes vele foglalkozni.

189Búskomorság.
190 Benyomás.



Amikorra a vizsgámat gondoltam, szombat délutánra tettek. Szmo
kingért írtam haza, s jó hangulatban a napsugárban nyitott ablakok mel
lett elzárkóztam Ilától, és tanultam is szépen. Útcára alig mozdultam, 
csak éppen hogy enni jártam ki. Este a Bodó kávéházba mentem a nővel 
kis írók társaságába, s meglehetősen untam magam, mert nem nagy 
értékű fiúk valának a környezetbeliek. Sassyval diskuráltam nagyobb
részt, s a fiútól egy szép grafikáját kaptam ajándékba. Éjfélfelé hagytuk 
el a Bodót, hogy fáradtan elaludjunk. Kicsit sűrű napom volt, s nem 
hatott rám az útcai élet úgy, mint máskor. Mindamellett jókedvű voltam. 
A Bodóban írt levlapot földobtam Hedgának, s Ilával és Császárral (a 
molnárok lapjának szerkesztője) fölvonultunk Üllői úti lakásunkra. A 
fiú elvált az ajtónál s egy emelettel feljebb ment. Én pedig azon 
jóhiszemben kezdtem ágyba bújni, hogy nyugodtan, irodalmilag alszom 
végre egy jót. De nem történt úgy. A nő, mint rendesen, bejött és 
csókoltatta magát, úgyhogy mindjárt megrontotta minden békémet. 
Főleg pedig azért, mert semmi hajlandóságot sem mutatott arra, hogy 
magamra hagyjon, sőt mellém feküdt. Egy ideális ötlet jött ezután. Az 
izgatott, hogy érezzem minden pontomon a női testet. Megtörtént. De 
hamar vége lett ezen ifjú ideálisságnak, mert reá egy közönséges pozí
ció következett, amely szükséges és lényeges aktusban végződött. Nem 
lehetett tovább várni. Később ismétlődött minden előbbi részlet. Azután 
úgy éreztem, hogy reggel van, s egy kevés szeszt ittam, de jóleső érzést 
szült bennem a részegség. Lámpát gyújtottam, s egy cigaretta elszívása 
közben a nővel a dolgokról beszélgettünk. Kitűnően esett a cigarett, s az, 
hogy a lány férfiasságomat dicsérte:

-  Na, Dezső, nem hittem, hogy maga ilyen nagy gyerek -  mondta kis 
csodálkozással. S félve bevallotta, hogy nem kis örömöket és gyönyö
röket okozott néki is a dolgok fácitja.191 Álomtalan alvás következett, s 
hajnalban az ébredező főváros falai között ismét megtörtént a legelső 
akció. Utána elaludtam. S ekkor már régen péntek volt.

191 Valaminek a lényege, siker, végeredmény.



Nálam azonban csak akkor kezdődött, amikor Józsi bátya Velen
céből megérkezve belépett szobámba a kis tapétaajtón Ila kíséretében. 
(A lány még jókor átvonult lakásába.) Fölébredéskor éppen Józseffel 
álmodtam, beszélt és láttam. A valóságos beszéde pedig összefolyt az 
álombeliével. S így semmi meglepetést nem okozott érkezése, bár várat
lanul jött, mert az álom már behozta az ö alakját színes álomszínházam
ba. Az öreg jókedvűen fogott mosdáshoz, s semmit sem törődött azzal, 
hogy csak 94 krajcár az egész vagyona és ruhája a legkényesebb pontokon 
hiányos. Jól érezte magát, amit életmüvészetével együtt most is bámultam.

Fölöltöztünk, s együtt reggeliztünk egy kávémérésben. Kitűnő volt 
az együttlétet élvezni, amit én elérhetetlennek hittem gimnazista korom
ban, s ami mégis megtörtént. Sétáltunk, pénz után néztünk, mert már 
kissé megfogyva valánk, s közösen szidtuk Ila zsarnok kínálkozásait és 
követeléseit.

Jó közös ebédelés. Látogatás Desirénél, beszélgetések Bella192 néni 
kertjében.

József egyik velencei szenzációjaképpen mondja el, hogy milyen 
közismertségnek örvendett az utóbbi időben, többen már köszöntötték 
is. S szakadt üleppel, becsípve hogy járta végig az utcákat konyakosán 
művész módra, hogy udvarolt egy kis cukrászlánynak rossz olaszsággal, 
amin ő is meg az egész cukrászda is nevetett. így járta végig Velence 
utcáit rongyosan, de barátságosan s jókedvvel.

Délután tanultam keveset. Uzsonna, vacsora Józseffel dinnyékből s 
vajból petróleumlámpás szobámban. Mariska látogat. Élvezzük tökéle
tességét. S valami óriási élvezet a megcsókolása, amit édesen enged a 
száján, sőt maga is erősen visszacsókol. Olyan, mintha az ember meleg 
tökéletességet szívna magába egy telt palackból.

10-kor fekszünk, elcsukva magunkat Ilától. Kicsit szurkolok a vizs
gától, de úgy látszik, ok nélkül.

192 Oravecz Izabella (1844-1918) Hofbauer István felesége, Jász Dezső nagynénje.



Jó ébredés, azonban minden határozott érzés és hangulat nélkül. Ez 
rémesen bosszantó a fölébredéseknél. Kicsit keserűnek és kivert kutyá
nak érzem magam a tegnapiak után, de anélkül, hogy rágondolnék.

Kitűnő hangulatú reggelizés.
A délelőtt erősen neuraszténiás. Jóskát csak délben látom. Sietve, 

rossz ebédet eszünk. Utána még átfutom a csoportosító táblázatokat a 
gyógyszerek készítményéről, s szmokingba teszem magam. Iszonyú 
meleg és rossz elősejtések. Határozatlan érzés- és hangulatstátus. Ez 
mindig bosszantott. Sok izgalmak közt villamoson mentem. Hátha már 
elhagytam a Népszínházát s el fogok késni; bizonytalan, hogy megtalá- 
lom-e az Aggteleky utcát.

Beérek. Bayem él193 kezdem a vizsgát. Elégségesre lemegy. 
Bizonytalannak tartja a tudásomat. A többi tárgy aztán nagy pechekben 
megy tovább. Nem szeretek az egészre gondolni. (Itthon írom már a 
pesti napokat több-kevesebb sajnálkozással.) Hogy pontos legyen a föl- 
jegyzésem, megírom az eredménytelenséget. Farmakognózia,194 farma- 
kop(o)ea, kémia hasalás. Főleg a két utolsó bosszant, amely semmikép
pen sem látszott véres akasztófának. A legsűrűbb neuraszténiával és 
nemtörődömséggel megyek haza. Bizonyos elszántsággal szomorkod- 
tam, s egy kivert kutyának éreztem magam, akinek vannak méltó okai 
arra, hogy megutálja önmagát. Egy összeesett embernek láttam magam, 
mert folyton láttam magam az utca végén álmos léptekkel vánszorogni, 
egy összenyomott embernek, aki most összeomlott reményekkel kényte
len talán megállni az életnek már alacsony kis küszöbei előtt. Egy más 
jövőről kezdtem gondolkodni, egy egészen irreálisan szép jövendő fér
fikorról, amely most már mégse lehet sima és föltétlenül boldogító.

Otthon Ila szomorúan fogadott. Mariska édesen vigasztalt, hogy 
mindemellett előnyben vagyok: jelentéktelen az egész. Mindamellett 
nem lehetett kirázni sűrű hangulatomból. Elhatároztam, hogy valami
képp mára igyekszem elveszteni az öntudatomat: becsípek.

A Horváth-vendéglőben Józseffel és Téglás dr[r]al>95 vacsora után 
mindez meg is történt. Téglás, egy gyerekarcú fiúember, gyönyörű volteri

193 Bayer Antal (1860-1948) gyógyszerész, egyetemi tanár.
194 A gyógyszer- és drogismeret tudománya.
195 Téglás Béla (1887-1944) tanár, kritikus. Bírálatai Osvát Figyelőjében és a 

Nyugatban jelentek meg.



profilja van, finom művészi csevegésével a legőszintébb nevetéseket 
préselte ki belőlünk. Becsipve kicsit fölvidultam, de csak az érdeklődő 
percekben; ha csend lett, eszembe jutott az egész délutáni akasztás.

1908. augusztus 30., vasárnap

Kedvetlenség és általános nyomós hangulat. Reggeli után Buda 
körülnézése Jóskával, Sassy.

Délután Ilával és Mariskával kis bohémkodás Sassy müvészlaká- 
sában, gyönyörű hazatérés a propelleren.

Vacsora ismét Téglással. Ezúttal a nyaralásról cseveg s annak jellem
ző formációit s esszenciáját pompásan boncolgatja. Kis honvágyat érzek, 
közben pedig kitűnőt nevetek Téglás elmésségein.

Mariskával már jó barátságban megyünk, s bizonyos cinizmussal 
viszem karomon, amelyben erősen érzem az életet, bár halottnak tudom 
magam. A vizsga komiszszága nem bánt már határozott formában, csak 
mint keserű, fekete érzés botorkál az emlékezetemben. Mindamellett 
sok hasznot hozott. Bár mint patikarius'96 sokat vesztettem (6 hónap), 
mint ember kétszer annyit nyertem érzésekben és impressziókban.

Sassy különösen finom művészete teljesen lefoglalt és megértelme- 
sedett bennem. Egészen új érzéstengert bolygatott föl bennem, amelyet 
eddig sohasem éreztem. Délelőtt végignéztük új grafikáit, ezeket a kínzó 
vonalakkal teli művészetet. Ölelkező paradicsommadarak, vézna, so
vány nők nyújtóznak, sokágú fák, mint egy világon kívüli élet talajának 
hirdetői tövében. Bámulatos.

1908. augusztus 31., hétfő

Egy energiátlannak érzett nap elője. Pedig nem az. Különös és sok gon
dolat izgat. Jó, de szomorú reggelizés Józseffel, aki látva szomorú arcomat 
még mindig vigasztal. Pénzhiány. Zálogház-tervek. Később elesnek.

Szeles, komisz idő. Ilával barangolunk a városban, körülnézzük a 
szobrokat. (Vörösmartyé197 nagy hatást tesz rám.) A Szent István-temp- 
lomot meglátogatjuk. Az öreg istent megint csak nem veszem be, s mint

196 Patikárus, patikárius = patikus (népies, régies).
197 Teles Ede (1872-1948) és Kallós Ede (1866-1950) szobrát 1908-ban leplezték le.



egy vallásilag impotens sétálok a kopogó köveken, a magas házban. 
Mariskát meglátogatjuk hivatalában, s vele megyünk haza, egyúttal 
otthon elvégezzük a búcsúzkodást.

Pesten járkálok, de a lelkem már otthon van, s előre örülök a gond
talanságnak és a jólétnek. Jó időre henyélést és pihenést tervezek. A 
vonaton ebédelünk vajas kenyeret s egyéb olcsóságot, olvasunk, beszél
getünk, cigarettázunk, bámulunk a horizontra s hosszú órák után beé
rünk a kis, csendes Szabadkára. Mindenki sokkal kisebb, mint eddig. És 
itthon valami rideg barátságtalanság, de tisztaságos szimpátia fogad. 
Apáék szomorú arccal ölelnek meg, úgy, hogy belül megint elsírom 
magam. Még mindig azt az összetöröttséget érzem, épületek összedő- 
lését, de másrészről önbizalmat és irreális hatalmasságot.

Pest és itthon.
Különös kontraszt és furcsa gondolatok kergetnek.

1908. szeptember 1., kedd

Álmokkal terhes alvás: vizsgázom másodszor és ismét kegyetlenül 
elbukom. Neuraszténiás nap. Az ismerősöknek újra el kell mondani, 
amit végigkínlódtam. Deke, aki egész nyáron oktatott a gyógy szeré- 
szetben, lemondó haraggal bök oldalba. Fáj minden szemrehányás.

1908. szeptember 2., szerda

Pihenés nincs. Gennyes agy velővel és testtel kondícióba állok. Deke 
utóda, Horváth Mátyás198 izr[aelita] elfogad havi 70, 80 stb. kor[ona] 
fizettséggel.

A hét valamelyik napján Topolyára is kinézek: hátha ott jobban elhe
lyezem magam. Nyugalmasabb élet, de kevesebb fizettség. Nekem meg 
csak a pénz jelent. Stílusos, de kicsit neuraszteniás délutánt töltök öreg 
Jóskánál. A szabadkait fogadom el.

A napokra nem emlékszem hogy múltak, jó azonban, hogy nők nélkül.
Egy szombaton, talán 6-án, az utolsó nyári bálra mentünk Józseffel. 

Kisnépességű. Család nélkül. Zsifkovits Marcsa. Leával is találkozom 
itt. Keveset foglalkozom vele. Villamosra tesszük őket, s künn alszunk, 
nehezen egy hideg szobában. Korán reggel öltözünk.

198 Horváth Mátyás szabadkai gyógyszerész.



Decsy Dezső testvéreivel (Deke balról a második)

1908. szeptember 7., hétfő

Szép, szomorú, napsütéses szeptemberi reggel. Itthon reggelizés 
után szaladok [a] patikába. Mint mindig, a princi zord korholással fogad, 
hogy későn jövök. Vak munka. Gondolatüresség, fejfájás.

1908. szeptember 13., vasárnap

Álom: Mamuzsics Benco199 haldoklik, s egy nagy terembe viszik, 
ahol sok ember bámulja a kínlódását. A fejét nagyítva látom: liheg. 
Milyen furcsa lenne, ha ez most föléledne, s látná ezt a sok embert, aki 
most a halálát lesi. Feléled, s reggel találkozom is vele.

Budanovics Mariska hátát csókolom őrülten s nagy élvezettel. 
Fölébredésre egy pollúciót200 hoz az egész, egy nagyot és bővet.

199 Mamusich Benedek (1852-1919) a szabadkai gimmázium természetrajz és 
földrajz szakos tanára.

200 Éjszakai magömlés.



Téglás Szabadkán nyaral. Nálunk vacsorái a Kosztolányi fiúkkal. 
Kitünően mulat az egész család rajta, s apa is jóízüt beszélget vele.

1908. szeptember 15., kedd

Jószef Pestre ment. Nehezen váltam. S fájt megint a „megsem
misülésem”. Annak éreztem Jószef mellett, aki egész energiahalmazzal 
van ellátva, s én így sínylődöm talán egész életem[b]en, sőt, ha lehetne, 
még tovább is.

Szerdán Lányiéknál vagyok este. Magam. Apáék ügyetlen akaratosság 
miatt nem hívattak meg. Kellemetlen az ügy. Jó est. Elég éitékes.

1908. szeptember 16., szerda

Első filharmonikus próba a második évben. Beethoven I. szimfóniáját 
játsszuk. Jólesik a kis muzsika. Patikai fáradtságomat enyhíti.

1908. szeptember 19., szombat

Gyönyörű reggel, s a délután is szép és érdekes, de csak azért, mert 
szobában kell töltenem. Különben unalmas volna. Lapokat olvastam. 
Erősen hatott rám Desiré nagyszerű tárcája, A boszorkány,201 Finom, 
okos írás.Az idegeim nyugodtak s tökéletesen ki nem használtak. Enél- 
kül pedig rossz lefeküdni. Bródy Faust orvosa; már erősen belemerülök 
a hangulatába. Levélírás Mariskának.

1908. szeptember 21., hétfő

Aranyos szép reggel. Szorgalmas, pontos patikázás. Princi és család
ja tanulmányi pont. Az új Nyugat. Filharmonikus próba. A napsugaras őszi 
délután kiélvezése. Novellatémák főzése. Lefekvés előtt kis hegedülés.

201 A boszorkány című novelláját 1907-ben írta Kosztolányi, de egyik, általa szer
kesztett novelláskötetébe sem vette fel.



Józsi és Mariska Budáról Pestre érve egy Duna-parti falon levlapot 
írnak. Dicsekednek örömmel, hogy Ila nélkül csókolnak sokszor. Ked
ves lap. Jólesett, mikor recepttaksálás közben princim elébem tette.

1908. szeptember 24., csütörtök

Kicsit ideges nap. Untat a patika. Megfelelő rezignációval tűröm, de 
szívesen nézem, hogy a korai napsugárban hogyan siet Saska és Hedga 
iskolába. Ott nézem őket az ajtó előtt. 5-kor kiszabadulok. Kimenő. 
Aranyos alkonyodás, jókedv. Később por és őszi hideg. Látogatás Lá- 
nyiéknál. Mintha rám is haragudna [a] mama, nemcsak apáékra; pedig 
nem. Folytonosan zsörtölődik s mindenki szótlan. Öreg és Emőke fil
harmonikus próbán vannak. Saska érdekes és szép.

Vacsorán nagymamáék. Bántanak a rossz viccek és a stílustalan tár
salgás. Levél Blancinak.

1908. szeptember 25., péntek

A szép reggelben hangulatos séta, amíg elérek a patikáig, aztán 
rossz, neuraszténiás nap kezdődik. A princi borzasztóan pedáns, ami 
mindig jobban izgat. A figyelmem koncentrálhatatlansága miatt nem 
tudok tanulni.

Este Kosztolányiékhoz megyek. Téglás dr. cseveg. Nevetések. Ala
pos, mély leszűrődések. Séta, beszélgetések vele 'A 12-ig.

1908. szeptember 26., szombat

Haszon nélküli rossz, ideges nap. Csak Mariska levelejön.

1908. szeptember 27., vasárnap

Fárasztó cselédeskedés egész nap a patikában. Idegenkedő érzés. 
Általános fáradtság. Este írás. Jóskának levél. Délután apáék és Lányiék 
külön-külön meglátogatnak. Jó érzés.

Vacsora után séta a vasútra. Kábító fejfájás. Fekvés Vi 12- kor.



Patika. Délután kimenés. A szabadság kitűnő érzése. Filharmonikus 
próba. Az első szimfónia finomságai és abszolút zenekari viccei az újság 
és csodálat erejével fognak meg.

Vacsora után látogatás Árpád bácsiéknál. Téglás cseveg. Séta vele, s 
a pályaudvaron értékes vesézés fekete mellett. Mi a boldogság, s van-e? 
Ez a kérdés.

Fekvés 12-kor.

1908. szeptember 29., kedd

Nem szabad kihagynom a napok közül, mert ez mégiscsak ért 
valamit. Eszembe jut.

Kényelmesen, eléggé kialudva keltem, s kedvvel indultam útnak. 
Princinél megdolgozva magam, 9 után Jenő bácsihoz mentem. Ő erre 
megkért, mert szüret lévén a kiskaliberű, de mégis jelentős családi 
mulatságban részt akart venni. Délig nála ültem, s a falusi házak közt 
kitűnően éreztem magam a napsugárban. Aztán Deke fölváltott, s bicik
lin kirobogtam a szőlőbe. Téglással elcsevegtem 5-ig, s visszajőve 
Dekét küldtem ki. Jenő bácsi csak 9-kor jött vissza a családdal az új és 
régi bor hatása alatt. Mégpedig erősen megkönnyezve a szeszgolyócs
kák apró szemeitől. Sokáig, lassan és nehezen elfi[lo]zofált, s előadást 
tartott a praxi erkölcsi pozíciójáról s kasszatevékenységéről a princivel 
szemben. 10 után szabadultam, s fáradtan, nehezen aludtam el itthon.

1908. szeptember 30., szerda

Rossz napok. Értékes élvezetek nélkül. Most igazán csak magamban 
kereshetek érdekeset patikai dolgozások közben. Mert olvasni egyál
talán nem olvashatok és semmi értékes művelésére sincs alkalmam. A 
princim egy abszolút zord ember, aki az embereit jóízű disznósággal 
tartja el hangos szóval, s egyáltalán jól nem is akar velők bánni. Emellett 
nyárspolgár, pénzre éhes ember. Csak üzleti szempontokat forgat a 
fejében, s embertelenül kihasznál. Állandóan gondoskodik arról, hogy le



ne üljünk valahogy egy percre pihenni. Valóságos cselédhivatalnoknak 
érzi magát az ember őmellette. A nemesről és a szépről fogalma sincs. 
A gondolkodás és kombinálás az egyetlen, amit megtehetek. Ezt is csak 
azért, mert nem látja.

Új impresszió nem volt. A régi gyerekkoriakon vonultattam végig 
magamat. Reminiszcenciákból203 állt a nap.

Este Kosztolányiéknál Téglás csevegése adott a kezembe egy kis 
életkedvet.

1908. október 1., csütörtök

Gyönyörű reggel. Patika, kevés neuraszténia nélkül. Délután jóízű, 
könnyű alvás, ami visszatesz a régi pihent pozíciómba. Filharmónia. 
Türelemmel, nyugodtan figyelem az első szimfóniát.

Lányiék. Vacsora után Kosztolányiéknál beszélgetés Téglással: hol
nap utazik.

Lefekvés 12-kor.
Levél Mariskának.

1908. október 3., szombat.

Tömött, fáradt, majdnem értéktelen nap. Neuraszténia. A Tosca 
librettóját203 olvasom. Erősen megkap. S még kíváncsibb vagyok az 
operára. Gondolkodások az értekezéshez.

1908. október 6., kedd

Energikus, kedvteli nap. Jól elintézve minden. Jóskának hosszú 
levél. Délután szabadnap, amely zongorázásban, olvasásban, írásban és 
tétlenségben stílusosan múlik el. Régen nem találkozom már ismerő
sökkel, s ez jólesik, mert magamra annál több időm marad.

Vidéki hangulat az utcákon, pár pillanatra Pest jut eszembe, bár alapjában 
véve irtózom tőle, mert az Í2galmas zaj sehogy sem egyezik össze velem.

202 Visszaemlékezésekből.
203 Puccini 1900-ban Rómában bemutatott operájának librettóját Victorien Pardou 

(1831-1908) francia drámairó nyomán Luigi Illica (1859-1919) és Giuseppe 
Giacosa (1847-1909) olasz költők írták.



Vacsora előtt látogatás Jenő bácsinál. Hideg, fűtetlen téli hangulat, s 
hallgatag szomorúság. Megírom A tűzemberke című novellámat, amely 
után kimondhatatlanul jól érzem magam.

Délelőtt Decsy Géza bácsi legkisebb lányával, Lenkével204 látogat 
meg a patikában, aki Szegeden felsőbb lányiskolába jár. Bájos, szép 
gyerek, 13-14 éves. Nagyon sima, finom megjelenés, ami értékes belsőt 
mutat. Rögtön megfogja az embert a bájossága. Csak rövid ideig beszél
getek vele, mert princi vizsla szemekkel tekint rám, hogy egy pillanatra 
a saját ügyeimmel merek foglalkozni. Sokáig emlékemben marad ez a 
gyönyörű ideális kis rokon.

1908. október 9., péntek

Jó nap. Délelőtt ambícióval dolgoztam sokat. Ebédre hazaérve Jóska 
nagy darab levelét teszik elém, amelyben a Politikai Hetiszemlének205 
azt a számát küldi, amelyben Az eső c. novellám megjelent. Levelében a 
mi művészetünkről ír hosszabban s egyéb pesti dolgokról. Érdekesen. Jó 
érzés volt első komoly dolgom nyomtatásban látni. Jóska mondja, hogy 
sokaknak tetszett, akik olvasták.

Régi írás, és már gyűlölöm, rengeteg hibája nagyon bántott.
Mindamellett irodalmilag és egyébként is jól záródik ez a hét.

1908. október 11., vasárnap

Jól induló nap, amely később neuraszténiássá válik. Levél Jóskának 
és Blancinak. Apuskáék a reggeli gyorssal Pestre mennek. Gyönyörű idő 
künn. Patika. Saskával találkozom: nagyon szép.

Fáradt délután. Pozitív haszon nincs. A B[ácskai\ H[írlap] egy kín
lódó, a magyarkanizsai Krisztus-szoborról206 (nem láttam) szóló mor- 
fondírozásomat207 hozza, amelyet megrendelésre kellett gyorsan írnom. 
Levelet kaptam Mariskától s édes sorokat Téglástól.

204 Decsy Lenke (?-?), Brenner Dezső unokahúga.
205 A budapesti lap 1908. szeptember 27-í számában közölte az említett novellát. 

(XV. évf. 18. sz„ 25-28. o.)
206 Kolozsvári-Szeszák Ferenc (1881-1919) Jézus Szíve-szobrát 1908-ban Bata 

Sándor és felesége, Remete Viktória emeltették Magyarkanizsán. Jász Dezső 
aláírás nélküli írása a Bácskai Hírlap 1908. november 11-i számában jelent meg 
a Magyarkanizsai Krisztus-szobor címmel.

207 Töprengés, tűnődés.
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Dide mostanában már másodszor ktild levelet. A boríték stílusosan 
egy levelet tartalmaz kislánykának s mellette egy üres levélpapirost, 
amely nekem szól.

Különben az egész nap egy fejfájásos, komisz, 16 órás időszak. Bor
zasztó neuraszténia: ilyet még sohasem szenvedtem. Egy eddig ismeret
len nap ez a mai mindenféle szempontból.

1908. október 15., csütörtök

Elég türelmes délelőtt, de nehéz és ideges. Elhatároztam, hogy 
otthagyom a princimet, mégpedig december elsején, mert egész nap 
elfoglal és semmit nem csinálhatok magamnak. Esti hazaérkezéseknél, 
amikor félholtan fáradt vagyok, mindig úgy érzem, mintha nem tettem 
volna eleget a kötelességemnek, mert üresen fekszem le minden értékes 
pozitívum nélkül. S a vizsgára sem tanulhatok.

A délutáni kimenőt otthon pihentem végig. Rajzoltam, zongoráztam, 
élveztem [a] szilenciumot,208 amiben most ritkán van részem. 6-kor fii
harmonikus próba. A Hebridfák]209 nyitányt először hallom és játszom. 
Óriási hatást tesz. Modem „idegmuzsika”; a hangszerek kihasználva s 
teljesen értékesítve. Az érzésekbe s a szellemességekbe markol amellett, 
hogy abszolút muzsika is.

Este látogatás Decsyéknél, fejfájás.
Alvás korán.

1908. október 17., szombat

Nem én vagyok az inspekciós, s így csak 7-kor keltem. Gyönyörű 
szép langyos őszi nap volt. S a bágyadt napsugár, ahogy besütött a 
szobába, édesen megszerettem az itthont, s eszembe jutott a gyerekko
rom a Piukovits-házban,210 ahol még most is szívesen szeretném a 
szobák hangulatát kiélvezni.

208 Csend.
209 Mendelssohn Bartholdy, Félix (1809-1847) hangversenynyitánya.
210 Az épület az egykori Deák (ma Matko Vukovié) utca 2. számú háza, ahova a 

Brenner család 1888 nyarán költözött. Itt született a szerző 1890-ben.



Csak 8-kor mentem patikába. Szunnyadt, nem lázas dolgozás.
Délután kimenő. Hosszú sétálások, dolgok intézése. Látogatás 

Lányiéknál. Séta Heddgával tisztán tanulmányozási s érdekességi szem
pontokból és ismerős nőszemély híján, ami erősen hiányzik.

Gyönyörű szép őszi alkony. Bágyadt színek, vérvörös nap. Fiihar
monikus próba: I. szimfónia, az öreg Hunnia gyásza2n vonósötösben.

Vacsora után levél Mariskának. Kis fejfájás. Az álmosság gyéren 
jelentkezik.

1908. október 19., hétfő

Erős hideg. Úgy látszik, a tél bebújt. Délután hó is esik. Új öröm a fűtött 
szoba, s a langyos melegség élvezése s [a] piros parazsak, lángoló tűznyelvek 
beszéde aranyos gyönyörűség. Sok új téma megoldatlanul kavarog.

Dide és Téglás Szabadkán. Vacsora után találkozom velők Kosztolányiéknál.

1908. október 24., szombat

Kellemes kimenőnap. Gyönyörű, meleg, napsugaras idő. Sok időbe 
kerül a Lányegylet estéli zsúrjára való készülődés: cipővásár, Dekétől 
frakkszerzés, nyiratkozás és egyéb undokságok, amik csak növelik az 
emberben az energiát, mert akar és minden körülmények között bevált
ja  az akaratát.

Lányszellemű kabaréest. Emőke saját dalait énekli az újak közül, 
önmagát kíséri zongorán. Érdekes, bár nem hat érdemlegesen. Mariska 
az öregtől énekel. Ez tetszik legjobban az esten. Utána mindjárt megír
tam a B[ácskai\ H[írlap]-nak elég jól (Braunnak212 tetszett), s már ez 
maga is jókedvű estét csinált nekem. Pájer Bandival s Heiszler Zálival 
beszélgettem nagyobbrészt, akik erre az alkalomra jöttek le Pestről. A 
tánc jelenleg kevésbé érdekelt, mert értékes nő nem volt. S minthogy új 
impressziók vadászását terveltem s ezek elmúltak, csak gyéren fogtam 
derékon egy-egy nőt: kislánykáék időnek előtte hazamentek, úgyhogy 
nem is láthattam őket. Senki sem izgatott a nőneműek közül.

1-kor hideg szélben bandukoltam haza, s Mandit fölizgatva lefeküdtem.

211 Az /. szimfónia Beethoven, a Hunnia gyásza pedig Lányi Ernő műve.
212 Braun Henrik (1869-1918) a Bácskai Hírlap nagy tekintélyű főszerkesztője 

volt. Az ő idejében vált az újság a vidék legjelentősebb napilapjává.



Kellemetlen, elfoglalt nap. Kifáradva térek ebédre a napsugaras 
utcasoron. Otthon Jóska és Kisszentai levele vár; Jóska ,4 tűzemberkét2,3 
küldi, hogy a szükséges javításokat megtéve másoljam le tisztára és ő 
elviszi a Nyugathoz. Fizu. Meglepett: ez lenne az első írásom, amiért 
pénzt kapok. De sok lesz egyszerre a Nyugat. Az öreg jónak tartja, s 
nagy haladásnak. Magam is örültem neki. Még este leírtam.

Zentai Nagyszebenben önkéntes. Panaszkodik a komisz katonaság 
miatt, s a barbár káplárokat szidja.

Tegnap Bródy Faust orvosét olvastam el nagy sokára. Gyönyörűen 
beláttam vele az írásművészet egy bizonytalanul nagy csarnokába.

Kár azonban, hogy a hasonló művészeti példányokról -  írás, olvasás, 
muzsika -  le kell mondanom, mert a vizsga vészesen közeledik, ami elé 
nem szabad bizonytalanul és félve nézni, hanem a legbátrabban és biz
tosabban.

1908. október 29., csütörtök

Kimenő. Szép délutáni séta, világos, ingerlő színek. Látogatás este
felé Emőkénél; filharmonikus próba. A színházi muzsikusokkal már tel
jes zenekarban élvezem Beethovent. Új témák forognak.

1908. október 30., péntek

Neuraszténia csak akkor kezdődik, amikor belépek a patikába. 
Gyűlölettel morzsolom az órákat 1-ig. Végleg elhatározom, hogy a 
princit otthagyom december elsején. A vacsorát a patikában eszem meg. 
Hazajövet útközben betérek Decsyékhez; a jó  családi hangulat s a 
rokonság szeretése kedvéért teszem, hisz emberekkel alig érintkezem.

Kis neuraszténia még mindig bujkál. Ha irodalmi lett volna, a nap 
jobban sikerült volna.

213 A novella nem jelent meg a Nyugatban.



Gyönyörű szép nap. Blanci levlapot ír, hogy este hatkor Pestről haza
felé keresztülutazik. Bizonytalan, hogy kimehetek-e elébe, mert a 
princim utazni készül beteg apjához. Végre mégse megy, s megtartom a 
kimenőt. Fényes idő. Rövid, unalmas séták Zálival, Éberhardt Misivel, 
Pájer Bandival, akik hazajöttek Pestről pár napra. Rosszul érzem magam 
közöttük. De este, mikor kigyúlnak a lámpák, megjön az energiám, s 
elrepül a gyötrő neuraszténia. Blanci megjelenik a gyorsvonat lépcsőjén. 
Bájos és szebb, mint valaha. Szemeiben új fény van, alakjában más ele
gancia. Mintha bántanák őt még mindig a Pesti Hírlap apróhirdetései, 
melyeket Mariska menesztett felém. De azért végleg mégsem látszik 
hidegnek. Kitűnő hangulatban beszélgetünk; ő a vonat lépcsőjén áll. 
Szép, értékes impressziókkal búcsúzom el tőle, s a találkozással a 
Grófnőnek214 mint irodalmi alaknak az egész kontúrja élénkebbé válik.

Nyugodt hangulat. Vacsora után Mandival való közelebbi érintkezés 
a pesti napok emlékét idézi föl. Aztán [a] Copperfield Dávidot115 olva
som igaz élvezettel, s jót fürödve melegben holt nyugodtsággal alszom.

1908. november 1., vasárnap

10 órakor de. utazik el a princim, de a fizetésemet nem szurkolja le.
Mindenszentek napja. A patikaajtó üvegje mögül nézem a temetőlá

togatókat. Nem lehetek ott apáékkal anyika sírja körül s [a] pozitív 
szomorúságban nem vehetek részt. Este magam fekszem le, s a halottak 
gyertyáját nem látom égni, amelynél anya, a másik imádkozik legszor
galmasabban Lackóval.

1908. november 2., 3., hétfő, kedd

A patikában múlik egyfolytában, mert princi még mindig oda van. 
Napközben nézem a halottak napját, olvasom [a] Copperfield...-et, de új 
impressziókat nem szerzek, csak az egyformaság butító nyomását érzem.

2,4 Schneider Blanka, Jász Dezső szerelme.
215 Dickens, Charles (1812-1870) angol író regénye. Magyarra először Zichy Camil- 

la (Wohl Janka) fordította le 1877-ben.



Impressziók nélkül meghalnék rövidesen, ezt megállapítottam. Sok 
és különböző zsánerű ember kell nekem, levegő és szoba felváltva.

Este Balncinak levelet írtam, hosszút és irodalmit.
Kedden este apáék meglátogattak. Három napja nem láttam őket. 

Furcsa. Mintha betegség után találkoztam volna velők.

1908. november 4., szerda

De. 10-kor vonult be princi. Leropogtatta a 80 koronámat, s én jó 
érzéssel fogadtam. Már itthon ebédeltem, s élvezettel mentem az utcán.

1908. november 5., csütörtök

Differenciálódott216 érzésekkel teli nap.
Délelőtt 10-kor a temetőbe megyek anyika sírjához. Csípős szél, 

szomorú napsütés. Különös hangulat. Visszaélés a gyerekkorba. Sárga 
levelek. Kis sárga papírkoszorúk a keresztfákon.

Délután látogatás Jenő bácsinál. Félhomályos szobák. Beszélgetés 
nagymamával. Filharmonikus próba. Az I szimfónia s a Hebridák 
mélyen hatnak.

Vacsora után hegedülés apáékkal. Éjfélig levélírás Józsefnek és 
Blancinak.

1908. november 8., vasárnap

Vasárnap, vasárnap. De mégse. A patika kevés dolgot ad. Hangulatos 
olvasások. Szeretem a napot; ünnepélyes melankólia van ezeken a 
néptelen utcákon, s ebben a meleg szobában. Olyan, mintha az élet 
megállna egy percre, s gondolkodni engedne, mintha nem öregednénk. 
Egész új színben van előttem a vasárnap: nem gyűlölöm; szeretem. 
Szép.

Ebéd után beszaladok Lányiékhoz. 10 perces sikerült látogatást 
teszek. Nagyszerű új zongorájuk van. A lányok hidegen hagynak. Olyan 
ügyek érdekelnek, melyek nélkülözik a nőt. Este Józsefnek írok levelet,

216 Megkülönböztetett.



s olvasom Alexander217 könyvét a művészetről. Sok adatot hoz a 
boldogság kérdéséhez, amely gondolkodni való tétel. Friss erővel érde
kel (a boldogság kérdése.)

1908. november 21., szombat

Ezen a télen az első nap, amikor becsületesen esett a hó. Kongó 
fehérség az utcákon, de nem elég hideg. Édesen barátságos idő. Az 
egész nap elég jó sikerrel végződött fogcsikorgatások nélkül. Délelőtt 
erős dolgozásban sürögtem, de minden gyűlölet nélkül, sőt megfelelő 
patikárosi élvezettel. Délután pedig egy európai kimenőt csináltam. A 
Bácskai Hírlapnál Dide novelláskönyve után néztem, amely még ebben 
az évben Boszorkányos esték2]8 címen fog megjelenni. Utána egy ked
vemre való hétkoronás kesztyűt vásároltam, ami föltétlenül élvezetes 
dolog volt. Mikor fölhúzza az ember, olyan, mintha húskelyheket simo
gatna. Egyben az öreg Benyhéhez219 bementem, a kesztyűcsinálóhoz, 
hogy most visszavonjam a rendelésemet. Itt egy pompás jelenet volt. Az 
öreg, szegény német mosolyogva egyezett bele, hogy nem veszem meg 
a kesztyűt, viszont könnyezett, mert két forint nem nyomja a markát, 
amire nagy szüksége lehetett, mert nyomorgó iparos. Ebből még novel
la lesz. Megírom.

Alkonyodó félhomályban Jenő bácsihoz indultam. Különös találko
zásom volt útközben. Váratlanul Kosztolányi Mariska és kislányka kerül 
elém egy néptelen utcán. Mariska elvál, s a kislánnyal jó darabig magam 
megyek. Rugdosva a havat csoszogunk e különös együttlétnél, és siker
rel beszélgetünk. Ez felvillanyoz, és kitűnő kedvvel sietek Jenő bácsi
hoz, mert már van irodalmi értéke a napnak. S nekem csak ez kell, akkor 
nincs panaszom a kedélyemre. Jenő bácsit borközi helyzetben találom. 
Mindössze 'A óra, amit humoros hangulatban nála töltök. 14 6 órakor a 
filharmóniai próbán már Beethovent és Mendelssohnt hegedülöm mély 
belenézéssel.

Este Didének levelet írok, és olvasom a gyógyszerismeretet.

2,7 Alexander Bemát (1850-1927) esztéta, filozófiai író, publicista. Említett 
műve A művészet értékéről címmel 1908-ban jelent meg.

218 Kosztolányi Dezső első novelláskötetét a budapesti Jókai Nyomda adta ki 
1908-ban, de a szabadkai Krausz és Fischer Könyvnyomdájában nyomták.

2,9 Benyhe Nándor üzlete az Egressy (ma Dušan cár) utca 23. szám alatt volt.



Még eddig nem érzett komisz nap. József, Grófnő nem írnak egy szót 
se. S már egy hete mintha nem is élnék, s nem kapok sehonnan levelet.

A postás avval állít be, hogy a pesti vonattal karambol történt. Csak 
ez kellett. Borzasztó érzés és rossz elősejtések állandóan kínoznak. 
József mára ígérte jövetelét és nem jön. Kínos, hogy összejátszanak a 
körülmények; és az öreg nem is ír. 10 óra felé tudtam meg, hogy csak 
tehervonat volt, amely összeütközött. Egy nagy lélegzés.

Délután 2-kor Blankyék lopva megérkeznek. Senki sem tud róla; ne
kem se írtak. Kínozást látok az egészben. Pár szót beszélek csak vele, ő 
az erkélyen áll (Taryékhoz szálltak a házba). Mintha semmit se bánna. 

(Nagyon várom a holnapot, hogy a hangverseny után beszélhessek vele.)

1908. november 25., szerda

Reggel a !4 11 óraival József megérkezik, entellektüel220 külsővel. 
Kicsit sápadt és álomtalan az arca, télikabátja azt árulja el, hogy tulaj
donosa idegen, nagy országokat járt be.

Este elég jó hangverseny. Apuska egy szót sem beszél Józsefhez, 
mert kívánsága ellenére hazajött, s velünk szemben is morózus.

A hangverseny programja ez vala:
1.) Beethoven I. szimfónia
2.) Weber-koncertstük;22’ a filharmóniai zenekar kíséretével játszta 

Tóth Árpád.222
3.) Griegtől egy vonós apróság, s Lányi Hunnia gyásza vonósötösre.
4.) Tóth Árpád játszott Chopintől és Liszttől néhányat.
5.) Utoljára pedig Mendelssohn Hebridák nyitányát a teljes zenekar.

A következő táncmulatsághoz búcsúzatlanul mentünk, apáék pedig 
sietve ágyba igyekeztek bújni. Grófnő érthetetlenül viselkedett. Mariska 
Pesti Hírlap-beli közleményeiről még mindig a legjobbat semmi szín 
alatt se gondolta. Kisebb szabású jéggyárat nyitott, s igyekezett velem

220 Értelmiségi.
221 Weber, Carl Maria (1786-1926) német zeneszerző hangversenydarabja.
222 Tóth Árpád (1872-1932) zongoraművész, zongorapedagógus.



nem táncolni. Minderről fogalmam se volt. De rövidesen kiderült, mikor 
Blanky elárulta, hogy Gödöllőn új ismeretségei vannak, amelyekkel job
ban érzi reprezentálni a komoly és céltudatos barátságot, mint az enyém
mel. Tehát szakítsunk, ez volt a mondókájának a veleje. Az ember azon
ban annál inkább ragaszkodik, mennél hidegebb az előtte szimpatikus 
személy. Én is.

Kiegyenlődtek úgy éjfél után a súlytalan viszonyok, s szerény, finom 
flörtben sokat táncoltunk. Megmondta, hogy házassági tervei vannak, s 
csak azért szeret, mert irigyelné, hogy mást boldogítsak.

*

Másnap nehéz és kínos fölébredés után mégis helytálltam, bár na
gyon fáradtan. Princim mégis embertelenül dolgoztatott.

Pénteken ment vissza József. Apától el se búcsúzhatott: kikerülte.223 
A családban magam álltam József mellett. Rossz volt ez a karambol. 
Eltávozása után este 6-kor Grófnőékhez mentem, de Irénnel foglalkoz
tam viszonzásul Blankynak a báli estért. Nem intenzív és őszinte, de 
értékes beszélgetést folytattunk.

*

Sejtelmem sincs, hogy múlt a többi nap. Kis bemerülés történt 
Grófnővel, és ilyenkor sohasem tudok emlékezni. Majdnem egész nap 
nálok vagyok. Egy este nagyon rosszul lesz. Borogatom a fejét, a gyom
ra fáj, s a feje tűz. Lefektetem. Másnapra jól érzi magát, s édesen süt a 
nap. Apáék Mariskát (Bud[anovics]) Malaczkyhez224 viszik az 
akadémiára, mert most már belement a család, hogy a lányt kiképezik. 
Próbaéneklést csinál, s nagyon tetszik mindenkinek; a hangját értékes, 
intelligens hangnak találják, s februárra meghívják, ha üresedés lesz.

A napok nagyobbrészt öntudatlanok: rózsás fátyolok, cigaretta, par
füm, Grófnő.

3-án otthagyom Matyit, a princimet, és patika nélkül tanulásnak 
fogok. 5-én a dalárda Gaál síremlékére hangversenyt és bálát rendez. 
Érdekes. Kevesen vannak. Kizárólag a Grófnő foglalkozási pontom. Már 
nem olyan, mint múltkor. Szívesen táncol és sokat csevegünk. Szép est.

223 A kettőjük közötti kapcsolat sohasem volt bensőséges.
224 Malaczky Vilmos (1845-1924) operaénekes, neves pedagógus. Évtizedekig 

tanított a fővárosi Fodor-féle zeneiskolában.



Kialszom magam. És 10 óra felé egy gyönyörűen világos és téli tisz
ta reggel nyílik számomra. Este Taryéknál zsúr. A legöszintébb táncok 
és csókok minden álmosság és katzenjammer225 nélkül. Jó viharos est.

1908. december 7., hétfő

Délután Jenő bácsinál látogatunk a két lánnyal: egész triumvirátussá 
fejlődik a hármunk barátsága. Jenő bácsi izgatóan erős és édes bort szer
víroz. Hazafelé a félhomályban finoman becsípett diskurzust226 foly
tatunk, s mert fázunk, hát egymásba kapaszkodunk. Csókok az utcán. 
Kitűnő hangulat. Ezen a délutánon találtam meg a Grófnőék barátságá
nak leghelyesebb irányítását.

1908. december 9., szerda

Tanulások és egyéb kisebb tevékenységek után ismét föllátogattam. 
Kemenceparazsas szép szobahangulat. Később jönnek mások is, és 
unalmassá válik a társaság. Este Mariskának egy jól ötlöztetett elegáns 
levelet írok, amely finoman tartózkodó és hideg.

1908. december 11., 12., péntek, szombat

Tegnap volt a tisztviselő-választás, és apuska ismét egyhangúlag 
megmaradt állásában. A főügyészséget fölajánlották neki, de nem fo
gadta el, mert akkor nem vezethet magánirodát. Nagy az öröm. Tiszte
lettel főügyészi címet kapott a főispántól.

Két napig Dezső bácsinál vagyok, mert Deke és Dezső bácsi betegen 
fekszenek. Jó családi hangulatban dolgozom a nagyapám patikájában, s 
alszom a különös stílusú szobában. Nagyapám, az anyám, apám és 
nagyanyám van mindig eszemben. Szép két napot élvezek, bár szorgal
masan dolgozom. Jólesik. De nagyon fáj, hogy Grófnőt nem láthatom.

225 Másnaposság.
226 Kedélyes beszélgetés, társalgás.



Kis szenvedést okoz. Néhány pillanatra meglátogat. Kellemes. Szom
baton már nem állom ki: elszaladok vacsora után Taryékhoz, hogy ki
csit csevegjek a lánnyal. De unalmasan tomboláznak. s nem lehet 
beszüntetni ezt a hallgatag mulatságot. 11-kor hazamegyek már, s az 
eredménytelen napok érzése botorkál bennem.

1908. december 13., vasárnap

Délután Jenő bácsit mentem ki. Disznótorból és matericás227 napról 
tér haza estefelé. Nagymamával apuska házasságáról s anyikáról beszél
getünk. 8 órakor megyek el, s Taryékhoz tartok egyenesen. Fejfájással 
és kis lázzal harcolok, ami nagyon kellemetlen. Hozzá még a tombola, 
amit a világért se lehet lefújni. Komiszul érzem magam, mikor 11-kor 
lefekszem erős lázban.

1908. december 14., hétfő

Hétfőn délután 6 órától Grófnővel vagyok. Megelégedésemre tesz, s 
jólesik látni, hogy a szimpátiámért kedves szimpátiát kapok, nem visz- 
szautasító vagy tűrő választ. Bár sokszor tréfaképpen megkockáztatja 
kimondani visszavont szimpátiját, de azonnal visszavonja ezt is. 
Antánál (Eötvösné)228 vagyunk künn. 8 órakor este együtt jövünk haza, 
s jól elcsevegünk, bár kissé neurasztériásan. Vacsora után Taryékhoz 
megyek, mert búcsúztató van. Kis társaság s nem lehet szétszakadozni, 
hét emberrel beszélgetni pedig unalmas. Irénnel próbálom a fél- 
revonulást: csurgós témákról levelezünk, később Grófnő ül helyébe s 
csevegünk. Tánc is van pár percig, s mindez csak gyönyörűséget hoz 
tapintó és érző idegeimnek. Parfüm, cigaretta, boros alma; Józsefnek 
levlapot írunk.

227 Advent harmadik vasárnapja. A bunyevácok ekkor köszöntik az édesanyákat.
228 Eötvös Józsefné Decsy Antónia (1880-1938) Jász Dezső unokanővére.



10 órától kezdve Vi 2-ig vele vagyok, egészen a vonatindulásig. 
Addig csevegve búcsúzkodunk s finom alkalomszerűséggel lopkodjuk 
és adjuk egymásnak az ajkunkat. Az indult barátságunk egészen kimé
lyült, de kicsit meg is sötétült éppen ezért...

Ebédelés nélkül sokáig vártam végig a vonatindulást. Ez az idő 
fáradt hallgatásban múlt, s az elmondottak ismétlésével.

Erős neuraszténia fogott meg, s milyen csúnyán szitál ez a ködös 
eső. Nem tetszik nekem az ilyen elválás. Úgyis annyira átélek minden 
jelentéktelen dolgot.

Fáradt maradtam egész nap. 5-kor Lányiéknál látogattam, ahol ki
sebb szomorúságot kellett látnom, amely, úgy látszik, állandó. 6-kor 
Prohászka229 püspök konferenciáján voltam. (Nagy művész a fiú, s van 
látószöge, poéta is, de nagy csaló. Fölizgat, de nem győz meg; az érvek 
elmaradnak.) Mindvégig nagyon érdek[es]en beszélt éppen az én 
témámról: a boldogságról és a kiküzdésről, az ember fölemelkedéséről.

Vacsora után fáradtan emlékeztem szavakra, tapintásokra és illatfod
rokra. És semmi kedvem se volt ebben a pillanatban ahhoz, hogy még 
sokáig tanuljak.

*

Utána két mámoros, de parfümmel teli katzenjammeres nap volt. Az 
idő gyönyörű napsugárral feszelgett, magam pedig neuraszténiásan botlot
tam ide-oda. Pozitív hasznom nem volt, bár a kémiát erős akarattal olvas
gattam. Imi nem sikerült. S a tehetetlenségem bosszantott legjobban.

1908. december 17., csütörtök

Csütörtökön reggel azután már (hatodszor voltam a postán) Grófnő a 
18-as szám alatt megjelent egy bájos kis levélkével. Érték. Azonnal vála
szoltam rá hosszan és intenzíven. (Nem tudok tárgyilagos és hideg lenni.)

229 Prohászka Otokár (1858-1927) székesfehérvári püspök, egyházi szónok és író.



Pénteken este a Nórát néztem a színházban apáékkal. Ránk orvost 
Pethes230 játszta. A többi rossz volt, de elég okot adott a gondolkodásra. 
Jó hangulatban tértünk haza.

1908. december 19., szombat

Szombat egy rossz és elhibázott nap lett. Neuraszténia és eredmény
telenség. Grófnő sokat botorkál az agyamban. Alkonyaikor egy szép 
hangulatos képet csinálok pasztellel: kilátás az ablakból.

Borzasztónak és szenvedéssel telinek látom a jövőt, csak ürességet 
találok magamban. Munkához semmi energiám, s mindig az kísért, hogy a 
vizsgám megint csak nem fog sikerülni. Jóskának levélben panaszkodom.

Este Budanovicsék vacsorán vannak. Búfelejtőnek sok bort iszom, s 
grimaszos arccal 11-kor lefekszem.

1908. december 21., hétfő

A nagymutató 5 perc múlva a 12-esre ér, a kicsi már ott van s 
várja őt. Lefeküdt az egész házi népség. Most fejeztem be novellá
mat a Grófnőről. Nem sikerült úgy, mint szerettem volna. De megvan, 
s ez jó  érzéssel tölt el.

Reggel a Grófnő hosszú levelére válaszoltam még hosszabbal. Keve
set tanultam, zongoráztam, sétáltam. S általában jó  alapérzés vonult 
végig a napon.

Ez a legfényesebb érzés, amit örömmel konstatálhatok, hogy az 
agy velőm kifáradt. Jó érzés. S azért tetszik nekem, mert a munkát jelzi. így 
szeretnék minden nap lefeküdni, hogy azt mondhatnám: dolgoztam, 
amennyire képes voltam. Csakhogy itthon nincs békesség. Minden pil
lanatban valaki akar valamit, s lehetetlenné van téve végleg a zavartalan 
munka.

De azt hiszem, azért szép karácsony lesz. József a napokban jön.

230 Pethes Imre (1864-1924) színművész. Ebben az időben már a budapesti 
Nemzeti Színháznak volt a tagja. Az Ibsen-színmű doktora legjobb alakítá
sainak egyike volt.



Szép nap. Tegnap a Grófnőnek hosszú levelet írtam, tanító és szerető 
irányút. Ma gyönyörű idő van. Jóskát reggel is, délben is lestem a vasút
nál, de csak este jött meg nagy örömökre. Sok új könyvet és kottát 
hozott. A friss írásai nagyszerű dolgok, különösen az Emlékirat 
eltévedésemről231 című, amelyben az ő finom stílmüvészete van végér
vényesen kihasználva. Amíg haza nem jött, nem volt határozott érzé
sem. (Ez érdekes, mindig így van.)

1908. december 24., csütörtök

Grófnő ír szépen, de kissé hidegen és anyásan.
Délután felelek hosszan és jól, Jóska egy friss pasztelljét küldöm 

Irénnek karácsonyi üdvözletül.
Karácsonyeste Budanovicsékkal. Jóllakott vacsora. Utána a Jézuska 

kis karácsonyfa képében megjelenik. Ennek a gyertyáit élvezzük sokáig 
s bokkot (?) szívunk. Kis kártya, olvasás, muzsika és alvás.

1908. december 25., péntek

Nagy karácsonyi újságok. A Bácskai Hírlap hozza A tűzemberkélP2 
Második komoly nyomtatott novellám. Olvasások. Ady új kötetét, az 
Illés szekerén233 címűt élveztem sokat végig. Vacsora után Decsyék és 
Budanovicsék vannak. Jól érzem magam. Érdekes témákról csevegünk: 
modem muzsika és írás. Nóták.

Vi 3-kor alvás.
*

Ez a néhány nap, ami még ebben az évben van, itthon múlik csend
ben és elég jól. Értéke az, hogy visszatérek, helyesebben előremegyek 
irodalmi nézőpontomban. A Grófnőt javítom, s másokon is spekulálok, 
és elkezdek újakat. Úgy a kezemben van az írás.

231 Nyugat, 1908. december 15. (I. évf., 24 sz., 478-481. o.)
232 Bácskai Hírlap, 1908. december 25. 15. o.
233 Az Ady Endre istenes verseit tartalmazó kötet 1908 karácsonyára jelent meg.



Jób Dánielnek234 az Ifjúkor c. novelláskönyvét olvasom. Szép, nagy
szerű könyv. Eredeti művészettel teli, pompás írás. Csupa finom érzések 
és hangulatok. Az én emberem.

Tanulás vajmi kevés történik. Sokszor aggódom a vizsgámért. De 
most inkább az írás érdekel.

Grófnő hosszú leveleket ír. Én is. Jólesik, mert fejleszti az ízléses
séget és az írni tudást.

1908. december 31., csütörtök

Sziveszter napján délután 
Józseffel, a Lányi fiúkkal, Árpi
val, Büky Gyuszival, a költővel, 
az új Pannónia kávéházba me
gyünk. Kedves, otthonos han
gulat van, s az egész kávéház 
kedves intimséggel hat az em
berre. Viktória szivart szívtunk 
(40 fillér), és újévi gratulációkat 
rajzoltunk és küldtük szét. Egé
szen alkonyatig maradtunk.

Vacsorán Budfanovics] nagy- 
mamáék voltak mindenestül. 
Komiszul éreztem magam, per
sze tegnap kitűnő diszpozíci
óban voltam. A szicíliai óriási 
földrengésről235 olvastuk a ré
mes híreket.

Mikor már e sorokat írom,

234 Jób Dániel (1880-1955) író, rendező, színigazgató, a polgári színjátszás 
jelentős egyénisége.

235 A Bácskai Hírlap 1908. december 31-i száma az első oldalon számol be a szi
cíliai földrengésről, amely -  akárcsak az 1783. évi -  teljesen elpusztította Messinát. 
A következő napokban is folyamatosan tudósít az olaszországi katasztrófáról. 
1909. január 9-én jótékonysági hangversenyt tartottak a városban, hogy segítsenek 
az áldozatokon.

Ifj. Lányi Ernő feleségével, 
Regéczy Ilonkával



1909-ben

vagyunk; és még csak egy óra múlt el ebből a süldő esztendőből. 
Lefeküdt már mindenki, s bár félek az új időt mulasztani, mert attól tar
tok, hogy megint nem eléggé kihasználva múlik el, de le kell feküdnöm, 
mert fáradt, rosszkedvű és álmos vagyok.

1909. szeptember 9., csütörtök

Az egész délelőtt szaladgálásokkal telik el. Három napra való dolgot 
intézek el. Bepakolok, és a terv szerint az ebéd utáni vonattal indulok 
Pestre. Ismét egy nagy lélegzés. Határozatlan, értéktelen, nyomasztó 
hangulat a vonaton: III. osztály. Kellemetlen. Alig élvezhetem Goethe 
Clavigóját.236 A gondolataim nem jönnek be az öntudatba: valami mel
lékutakon ténferegnek. Félúton korom esik a szemembe. Kihoz a sod
romból. Páratlanul komisz utazást élvezek.

Végre megérkezem. Jóska fogad. Alig vártam, hogy találkozzunk. 
De a szemem miatt egészen tehetetlen vagyok. Június óta nem láttam. 
Valóságos „gólya”-megérkezés. Konflison megyünk be kofferemmel 
lakásomra (József körút 49. II. 16.). Azután Jóska lakására megyünk, és 
Sándorkával egy hármas vacsora történik. (Jóska meghízva kitűnő szín
ben.) Fagylalt a Barossban. Otthon rosszul alszom.

1909. szeptember 10., péntek

Erősen iparkodom ellensúlyozni azt a szédülést, elbódulást, amit 
Pest okoz, s amelytől kizökkenek gondolkodásmódomból. S amelyet az

236 Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) német költő, dráma- és regényíró
Werther című művének tematikájához kapcsolódó tragédia.



jellemez, hogy az embereket nem tudom helyesen kezelni, velők ép 
mondatokban beszélni. Ellensúlyozom, és mégis némileg jelentkezik. 
Délután Budára megyek az ígért kondícióügyben. Víg Béla egy nagy
stílű g ....... r.237 Már akceptált238 mást. Európai hidegséggel sikerül be
szélnem, és úri módra válók el. Grófnőnek levél. Az írás jólesik.

1909. szeptember 13., hétfő

Egy különös ember. Kettő. Az egyik Halasy Andor239, aki idegeit 
túlérzékennyé csiszolta, és eddig embereket analizált240 és kedély
betegeket gyógyított, most magát gondolja betegnek. Megfejtéseket 
keres, hogy milyen le nem kapcsolt lelki motívum, lelki energia az, 
amely elrontotta a kedélyét, és összezavarta a pszichéjét. Minden szava 
a túlérzékeny fantáziából ered. És hipochondria241 -  jó darab. De foly
ton erről tárgyal, és hasonló érzékenységre fogékonnyá kényszeríti az 
embert. Afféle megfejtéseket keres önmagában, amivel az embernek 
nem szabad foglalkoznia, mert megőrülhet. Olyanféle ez, mintha az 
ember a saját feje búbjára akarna nézni. Csinálja ő ezt folyton!

Ám szenzációs a nap. Este Jóskával dr. Ányoshoz242 megyünk, a 
kitűnő pszichológushoz. A szobája, könyvtára Coignard243 abbészerű. S 
bámulatos dolgokat beszél: modern filozófia, pszichológia. A nők pszi
chológiája. Nagyszerű! Egyszerűen elbámulok az okoskodásain.

'A 12-kor ágyba.

1909. szeptember 14., kedd

Véres verejtékkel végre sikerül beiratkoznom.
Mikszáth regényét (A Noszty fiú esete Tóth Marival) e napokban ebéd 

utáni feketekávénak teszem meg. Pompásan mulatok, élvezek, tanulok rajta.

237 Gazember.
238 Elfogad.
239 Valószínűleg Halasi Andor (1883-1969) író, kritikus, műfordító. Koszolányiról 

írt tanulmányt.
240 Pszichoanalízist végez.
241 Betegség beképzelése vagy túlértékelése.
242 Minden bizonnyal Ányos István (1881-1919) jogász, filozófus.
243 Francé, Anatole (1844-1924) francia író Coignard abbé véleményei c. emlé

kezéssorozatának szereplője. A mű magyarul Valgó Ernő fordításában jelent 
meg 1893-ban magyarul.



Goldmark244: Sába királynője.

1909. szeptember 17., péntek

Első kísérlet pénzszerzésre. Leírom Az esőt, és elviszem Osvát- 
nak,245 a Nyugat szerkesztőjének. Azt mondja, kedves, finom írás, de 
igénytelen: nem nekik való. (Kis szomorúság.)

1909. szeptember 22., szerda

Puccini: Bohémélet (Kömyeivel).246 Öntudatos élvezés: végre az 
emberem. Pompás hangulat. Látom Jób Dánielt, a gyönyörű, herceg
arcú írót. Meglepően előkelő.

1909. szeptember 23., csütörtök

Szontyolodott kedv. Energiával, akarattal mindent lehet. Próbálom a 
kedvet. Mulatok A Noszty fiú...-n, és fütyülök. Sikerül a kedvcsinálás.

1909. szeptember 25., szombat

Jóskának másolok novellát. Erős munka egész nap. 11-kor A páduai 
hercegnő főpróbája, Wilde, Desiré fordításában.247 Elragadtatással bámu
lom, és alaposan kiélvezem, átszűröm a drámát. Forgács Rózsi248 bámu
latosanjátszik. Vacsora otthon, levél apáéknak. Ágyba térés Vi 12-kor.

244 Goldmark Károly (1830-1915) zeneszerző fő műve, négyfelvonásos opera.
245 Osvát Ernő (1876-1929) szerkesztő, kritikus.
246 Környei Béla (1875-1925) operaaénekes (tenor).
247 Kosztolányi Dezső 1909 februárjában Babitshoz írt levelében számol be arról, 

hogy a Magyar Színház számára fordítja a színművet.
248 Forgács Rózsi színésznő 1909-ben a Magyar Színház tagja volt.



Olvasás, kávéház, lapok. Májusi időben séta: színes asszonyok. Ebéd 
után alvás. 5 órakor látogatás Weiszenstein Fridáéknál. Zajos társaság, 
víg lányok, csípész249 társalgás. Otthon érzem magam.

1909. szeptember 27., hétfő

Egyetemi előadások. Délután a Független Magyarország250 fizet Az 
esőért 10 kor[oná]t.

Mikszáth: Szent Péter esernyője.

1909. szeptember 28., kedd

Reggeli a Kis Japán kávéházban (Ferenc körút 44.). Kedves hely. 
Kissé igénytelen, csendes, nem zsúfolt, és lány hozza a kávét. Mosta
nában idejárunk Jóskával. 10[-től] 1-ig előadáson vagyunk. Jóska, Sán- 
dorka, Csuli hozzánk jönnek vacsorázni (Árpival lakom, L[ányi] Gézi 
ideiglenesen száll nálunk). Jóséval Weiner Leóhoz megyünk később. 
Hallom az új vonóshármast251 s a kvartettet is.

1909. szeptember 29., szerda este

Ismét W[einer] Leónál. A kvartett négy kézre. Zágon (Zerkovitz)252 
Béla tehetséges zeneakadémikus egy finom dalát játssza.

1909. szeptember 30., csütörtök

Este [A] bolygó h o lla n d i  az Operában Szemerével.254 Komisz 
előadás. Utána „boleszkodás”255 a New Yorkban256 Gézivel és Árpival: 
jó cigarettázás és csevegés, rajzolás. Alvás 1 óra felé.

249 Csípős.
250 Az eső című novella a Független Magyarország 1909. szeptember 24- 

(IX. évf., 226.) számában jelent meg.
251 Vonóstrió op. 6 (1908); vonósnégyes op. 4 (1906).
252 Zerkovitz Béla (1881-1948) népszerű opera- és dalszerző.
253 Wagner romantikus operája.
254 Szemere Árpád (1878-1933) énekes (bariton).
255 Lumpolás (argó)
256 Budapesti kávéház, az írók találkozóhelye.
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Gyönyörű reggel, mintha tavaszi ünnep volna. Kis írás a kávéházban 
reggeli után. Ebéd után 2 óra felé Jóska lakásán beszélgetünk, s apáék 
váratlanul megjelennek (a levlapjuk délben érkezett, s ezt már nem kap
tam kézhez). Kitűnő kedvben és színben vannak anyikával. Egész du. 
sétáltunk együtt. Nagy ozsonnázás, beszélgetések. Vacsora: Sándorka 
vendég. Kedves miliő.257 9 órakor már vonatra ülnek Velence felé.

1909. október. 3., vasárnap

Sok alvás után nyugodt idegekkel újságolvasás kávéházban. Karamból
-  rossz kedély. Séta: grandiózus nők szemlélése. Délután rövid alvás.

Annyval én, Jóska Icával Dudára kirándulunk. Sassynál látogatás. 
Vacsora jó miliőben, „'A 9 -  Szoba 2 Ft. 1 5 - 0  - 258” Ketten térünk visz- 
sza Pestre Annyval, miután „semmi” sem történt. Előreláthatólag hol
nap. Némi lekapcsolatlan nyomottság. Alvás 11-kor.

1909. október 4., hétfő

Alvás sokáig és rossz hangulat a tegnapi ügyetlen eredménytelenség 
után. Előadás nincs: a király névnapja. Délután Annyt behozom Újpest
ről. Mariska unokanővére vele lefoglalatlanul. Csak erős csókok lehet
ségesek: némi ejac[ulatio]259. Később közérzés jó, sőt fölényes.

7-kor az Operában díszelőadás. Komédia és bosszankodás. Gold
mark Sakuntala nyitánya hoz újságot és szenzációt. A referáda260 meg
írása (A Polgárnak)261 fejtörést okoz, de jólesik, és inspiráló fáradtságot 
okoz. Az érzések zavarosak. Általában „tónus” nincs. Energiátlanság és 
üresség. Alvás 12-kor.

257 Környezet.
258 Sikertelen közösülés.
259 Ejakuláció: az ondó kilövellése a hímvesszőből.
260 Beszámoló.
261 Ebben az időben még nem jelent meg írása a Polgárban.



Délelőtt egyetem, Bessenyei262 munkáinak olvasása a múzeum 
könyvtárában. Finom és merész motívumok fölfedezése egy versben. 
Elég nyugodt ebéd. Délután kínos várakozás Annyra, aki megígéri, hogy 
bejön a lakásomra. Hiába várom estig, a kanapén elszundítok, s a könyv 
leesik a földre. Csinált jókedvvel fütyülök az utcán, s nevetek a fiúkkal, 
mintha kikapcsolnám magam e délutánból. Alkohol. Shakespeare Sok 
zaj(!) semmiért263 sehogy sem ízlik. Fekvés későn. írni vágyás állandóan, s 
nincs energiám és világos gondolatom, hogy formába önthetném.

1909. október 6., szerda

Hetek óta nincs meg az a világos, kristályos hangulat reggeli után, 
ami még az otthoni kávék után megvolt. A régi pszichikai betegségem 
mintha nagyobb mérvben lépett volna föl. Általános kedvetlenség, 
botorkáló járás és nemtörődömség. A délután elég nyugodt és kis tónus 
mintha látszana. Jó uzsonna Pista bácsiéknál. 7-kor opera: Zichy Nemo.2(A 
Bosszankodás a végletekig. Elalvás előtt bámulok a levegőbe s egy sem
leges területen kalandozok.

1909. október 7., csütörtök

9-1: egyetemi előadások. Diákebédelés. A délutáni hangulat elég 
világos és jó. Csevegés Jóskával, néhány megfigyelés. Bosszantó, 
véletlen és szükség nélküli alvás. Elindulás fürdőbe, várakozás hiába: 
nem lehet. Levél Grófnőnek kedvvel és némi öntudatossággal. Véletlen 
találkozás Halasy Bandival, a „lélek-doktorral” és analizáló művésszel. 
Egyórai csevegés, ami óriási értékeket hoz. Némi panaszokkal állok elő, 
s ő előadást tart a barátról s a barátság szükségtelenségéről: barátom 
sohase volt. Elméleti úton kezel, s pompás és meggyőző előadást tart a 
boldogulás útjáról, az emberről, akinek arra kell törekedni, hogy min-

262 Bessenyei György (1747-1811) író, filozófus, a magyar felvilágosodás első 
szakaszának kiemelkedő alakja.

263 Helyesen: Sok hűhó semmiért.
264 Zichy Géza (1849-1929) zeneszerző. Az opera bemutatója 1905-ben volt.



denben önmaga érvényesüljön és látsszon. Előbb meg kell keresni a 
kapcsot a természet és önmagunk között, s akkor megvan az út, hogy baj 
nélkül mehessünk előre egészen addig, amíg fejedelemnek érezzük ma
gunkat az eszünk és lelkünk hatalmában. Ezután pedig nevetünk min
denkin. Ilyenforma a boldogulás útja.

Ez volt az én nagy problémám. S hogy ilyen határozott formában hal
lottam Halasy Banditól -  megkköszönhetetlen jó tónusba hozott a fiú.

Kis vacsora otthon. 9 [óra] 35 perckor érkeznek apáék Velencéből. 
Fáradtan, de kis jókedvvel vacsoráznak. Mintha nem tetszett volna 
nekik, hogy Jóskával elébök mentünk a vasútra.

Fekvés 11-kor, de még éjfélkor sem tudok elaludni: gyönyörű per- 
meteg eső veri a faleveleket.

1909. október 8., péntek

Fontos napok. Véletlen vala
mennyi; az életemre azonban lé
nyeges hatást gyakorolnak. De ím 
demonstrált, hogy a véletlen inkább 
vezet bennünket, mint az akarat.

Reggel pont 4 órakor arra ébre
dek, hogy a szürkületben gyönyö
rűen permetez az eső, és teljesen 
kialudtam magam. Rögtön az a 
gondolatom támad, hogy fölkelek 
és beülve egy kiszellőzött kávé
házba írok, olvasok lapokat. Mind
járt erős vágyam támad egy jó té
mám kidolgozásához. S afféle kis

Id dr. Brenner József és felesége. lázl érzek- amilyent -  tekintve ne-
Budanovics Ilona urassaeniamat -  csak este élvez-

hetek, ha nagy irodalmi vagy írási 
szenzációim támadnak. Azonban elalszom, és csak Vi 8-kor kelek föl 
elég rossz tónusban. 9-től 1-ig eladáson vagyok, délben apáékkal ebé
delek (Horváth Fábi bácsi); utána unalmas csavargás szerte: anyika csip
kéket és szalagokat vásárol sokáig, majd az Andrássy úton nézi a korzót.



Uzsonna. Apáék színházba mennek. Otthon (Csuli, Jóska, Árpi, Sándorka) 
kedves miliőben kitűnően mulatok (utánzási viccek) és elmúlik nehéz, ter
hes unottságom.

1909. október 9., szombat

Kelés 6-kor. Fürdés gőzben. Boldog tisztálkodás és rég nem élvezett 
kristálytiszta hangulat. Reggeli a Pannónia kávéházban. Séta és dolgok 
intézése apával. Kedves délelőtt. A képviselőház ülését 1 óráig hall
gatjuk. Ebéd. Anyika hisztériás durcáskodással elrontja a jókedveket: 
elválok. Bizonytalan, rossz hangulatban vagyok estig. 7-kor Opera lenne: a 
Walkür.265 A Polgártól azonban nem kapom meg a jegyet, és ezért kissé 
elszontyolodok. Vacsora a fiúkkal. Találkozás B. Ilával. Kellemes musette- 
szerű266 hatást tesz.

1909. október 10., vasárnap

Reggelizés a Pannóniában anyával s Jóskával. Borús idő. A Szépmű
vészeti Múzeum megtekintése. Nagyszerű élvezet a merőben különböző 
librettók és stílusok fölött. Ebéd. Délután elég jó hangulatban és cseve
gésben együttes séta a Városligetben. Kávé. 14 8-kor válók el: a Magyar 
Színházba mennek apáék. Rossz, energiátlan, munka nélküli este, mint 
a többi is.

1909. október 11., hétfő

Kelés 14 7-kor. Előadáson 12-ig. Kellemes fáradtság. Jó hangulatú ebéd: 
Jóska levizsgázott sebészetből. 2[-től] 4[-ig] növénytani gyakorlaton. 
Unalmas munka és utána kisfokú kimerültség, ami jólesik. (Apáék a 
gyorssal elutaznak.) Egész nap gondolatnélküliség és jó darab neuraszténia.

265 Wagner operája.
266 Hatnyolcados ütemű, a duda hangját utánzó francia pásztortánc.



Elég jó tónusú nap. Némileg múlt a neuraszténia. Hogy tényleg 
múljon, tegnap leborotváltam a bajuszom.

Ebéd után összecsomagoltam a holmimat és átköltöztem Sándor- 
kához, Jóska helyébe, mert ő Moravcsikhoz267 költözik az idegkórtani 
klinikára. Az alvást azonban a régi lakásomon csináltam. Éjfélig az 
Ibsen-műzeumról268 kis figyelőt írtam a Nyugatnak, és utána jól aludtam.

1909. október 14., csütörtök

Kissé teli nap, de munkás, és ezért némi tónust hoz. Reggelizés a 
Walesi bar című előkelő reggelizőben (vörös szőnyegek, tiszta fehér 
abroszok virággal). Levelek: apának és Grófnőnek. Este Mérő Jolán269 
hangversenye. Hazatérés új lakásomba: József körút 63. IV. 1. Éjfélig az 
Ibsen-cikket javítgatom s aztán ágyba térek.

1909. október 15., péntek

Csodálatos, hogy 14 7-kor kialudtnak érzem magam. Egyetem. Kis 
fejfájás, amely rohamosan fokozódik. Ebéd előtt egy órát alszom. 
Közben mintha lázam volna és fáznék. A fejfájás megmarad, sőt egy 
hatalmas adag neuraszténia jön hozzá. Jóskával találkozom ebéd után. 
Az villan át az agyamon, hogy ím megkezdődött az a korszak, amikor 
testvéri együttlétünk megszakad, és csak ritkább időközökben látjuk 
egymást. Ekkor pedig nincs idő mélyebb rokon érzéseket, a vérbeli 
közösséget magán viselő kapcsokat fölásni, amelyek föltétlenül táplál
nak, jólesnének és sokáig hiányoznak.

2 6 7  Moravcsik Emil (1858-1924) elmegyógyász, egyetemi tanár, az MTA tagja. 
Klinikáján kezdte orvosi pályáját Jász Dezső bátyja, Csáth Géza.

2 6 8  1909. november 1. (II. évf., 21. sz). 511-512. o. Ugyanez az írása a Bácskai 
Hírlap karácsonyi számában is megjelent (XIII. évf., 295. sz., 16. o.)

2 6 9  Mérő Jolán (1887-?) zongoraművész. Miután Európa-szerte turnézott, 1900- 
ban az USA-ba költözött.



Kigyúlnak a lámpák, fényes gomolyban sietnek az emberek -  ekko
rára már múlni kezd a kegyetlen hangulat. Belefekszem a borbély 
székébe és végigélvezem a borotválkozást: gyógyít. Dolgokat intézek és
7-kor meghallgatom a Toscát.210 Felejthetetlen este. Mondhatni teljes 
kielégülést hoz. Érték dolgában ezt az estét a mellé lehetne állítani, ame
lyen a Csavargó...-t271 hallottam. Nagyszerűen élveztem, s az opera 
végére elmúlt a neuraszténiám is. Éjfél felé ágyba kerültem.

1909. október 16., szombat

Későn kelés, lassú öltözés, az idegeknek még jobban való megnyug
tatása. Vigyázat, hogy kilendülés ne történjen ebből a pompás reggeli 
hangulatból. Reggelizés a Magyar Szalonban. Újságolvasás 14 12-ig. 
Indexegyeztetés. 1-ig várom Osvátot a New York kávéházban beszél
getve Vukov Lukáccsal272. Átadom a figyelőt, s bizonytalanságban nem 
tudom, hogy lesz-e pénz. Délután kis alvás, pollúció. 6-kor látogatás 
Osinál.273 Váratlanul 10 koronát tesz elébem. Egy pillanatra rögtön azt 
érzem, hogy ez lélektanilag jó  ember, mert tudta, hogy szükségem van 
pénzre. Jó hangulatú uzsonnázás. Látogatás Jóskánál a klinikán. Kedves, 
előkelő szoba, jó hangulat. Este vacsora Mikénél. Alkohol. Csevegés 
Téglás doktorral 10-ig. Kacaj sok. Fekvés 12-kor.

1909. október 17., vasárnap

Későn kelés. Kávéház, lapok délig. Séta. 1-kor ebéd. Blériot-hoz274 
rohannak az emberek; ma délután száll föl Budapesten. Alig marad 
ember a városban.

Gyönyörű vasárnap délután. A színek kedvessége páratlan. Szivar 
jó. Licával és Sándorkával kimegyünk Jóskához (a szobahangulat, s az 
ég pompásan kvadrál275 a kedélyemmel), hogy innen nézzük Blériot föl- 
szállását. Nem láttunk semmit. Később a tegnap este bevett hashajtó

2 7 0  Puccini melodrámája.
2 7 1  A csavargó és a királylány Poldini Ede (1869-1957) meseoperája.
2 7 2  Vukov Lukács (1887-1957) szabadkai újságíró. A szegényházban halt meg.
2 7 3  Osvát Ernő.
2 7 4  Blériot, Louis (1872-1936) pillóta, ő repülte át először az Atlanti-óceánt.
2 7 5  Illik, talál, összevág.



jelentekezik és alaposan elgyöngít. Hazamenés: a kabát melegét élve
zem. Este Kun Laci276 hangversenye. Debussy Petit szvitje hallatlanul 
csodás dolog. Egész rokon fantázia az enyémmel. Majdnem én is így 
képzeltem. Csónakázás, Fölvonulás, Menüett, Balett című részekre van 
az egész fölosztva. Beethoven III. szimfóniáját is hallottam.

Alvás Pista bácsiéknál (Sándorka szülei fölérkeztek.) A tiszta és duz
zadt ágy jó szaga új- és idegenszerűsége. Kedves éjjel a jó bécsi kanapén. 
Kelés reggel Vi 8-kor. Közérzés jó. Némi családi hangulat jólesik.

1909. október 19., kedd

Az éjjelt Pista bácsiéknál alszom. Reggeli vajjal és sonkával. Egye
tem. Nincs pénz. 1 órakor a vonathoz megyek: a fehérnéműm és némi 
elemózsia jön hazulról; Kerekes Lenzsa MÁV tisztogatónő hozza. Neu
raszténia, nyomorérzet. Mosolygó idő. Szilárdság csak ezért is. 2 órára 
már hazaérek, s a küldött hideg karmonádlikból és buktákból mege
bédelek. Utána sodort cigaretta és növénytani dolgok olvasása. Sándor 
szüleivel találkozom: ekkor jönnek ők is haza. Rajz bácsi kedves, jóked
vű, reális gondolkozású ember. Jólesően nyugodt. Az arca egy francia 
festőművész hatását kelti. Tán fél óráig beszélgetek vele nehéz küzdés
sel neuraszténiám miatt. Szivar, tejcsamok, témagyötrés. 6-kor a New 
Yorkban ismét találkozom velők. [A] Rajz bácsival való beszélgetés 
folyamán a munka, az érvényesülés, a tanulás, a kutatás és az ember 
szellemi munkája tisztán áll előttem, és kívánatossá válik. Most láttam, 
hogy tartózkodással semmi nagyobb dologhoz még nem fogtam. Szivar. 
Sok idegesség és szenvedés. Kicsinek érzem magam és ingéniumo- 
mat277 használhatatlannak. Rajz bácsinak a harmonikus tónusát csodá
lom és irigylem; vajha ilyenre szert tehetnék! A Nemzetibe megyünk: 
Sardou278: Boszorkány. Kis alkotásnak tetszik. Impresszióm az, hogy 
pszichológiával, de művészet nélkül van megírva. Utána kellemes és 
tehetetlen fáradtság jelenik meg. Gyorsan ágyba bújok, és fölsrófolt 
idegeimmel a lefekvés után hangulatát jólesik figyelemmel kísérni. Az 
órák egymás után ütik a 11-et s a zenélőóra a darab közepén elakad.

2 7 6  Kun László (1869-1938) zeneszerző, karmester, cimbalomművész.
2 7 7  .Tehetség, alkotószellem.
2 7 8  Sardou, Victorien (1931-1908) francia drámaíró. Említett művét a budapesti 

Nemzeti Színház mutatta be először 1905-ben.



Sűrű nap, rossz nap. Nem bírom magamat elviselni. Makacs obstipá- 
ció279 Lefekvésnél boldogtalanságomról: neuraszténiámról kell gondol
kodnom és egyéb keserűségekről.

1909. október 21., csütörtök

Rossz alvás. Ködös idő. Fejfájás. Téli ruhát veszek föl. Nyomor
érzés. Kis olcsó kávémérésben reggeli. Jó 40 másodpercig egy zsongító 
fájdalom megy végig az idegeimen: a boldogtalanságba fogok beleőrül
ni. Előadások az egyetemen. 12-[től] 1-ig a múzeum könyvtárában olva
sok a hipnotizmusról, és rövid időre elalszom. Fejfájás. „Sehogy se” 
érzem magam. 1-2 óra: ebéd. Őrült, buta hangulat: akaratom ellenére 
jönnek marha képzetek az öntudatba.

Ebéd után otthon olvasom Az élők világa című kötetét A Műveltség 
Könyvtárának. Bolond szomorúság. 6 órakor, mint egy regényhős a fáj
dalmak alatt, elalszom. 8-kor ébredek. Fázom sokáig. Kávé. Nézem a 
lánykákat, akik a gázlámpás utcákon odaforrva szeretőik karjához men
nek, mintha Puccini alakjai volnának. Kedves. Az utca nyomora és pisz
ka az alvás után még szembeötlőbb. Hiányzik egy finom nő, aki talán 
elhessegetné a neurasztén iámat.

Bíró Lajos280 elbeszélései.
Fekvés 1 órakor.
Révész Béla:281 Új novellák.

1909. október 22., péntek

A Toscát másodszor láttam, és pompásan élveztem. Stracciari282 
énekelte Scarpiát.

2 7 9  Székrekedés.
2 8 0  Bíró Lajos (1880-1948) író és publicista. Első novelláskötete 1910-ben 

Marié és más asszonyok címmel jelent meg.
2 8 1 Révész Béla (1876-1944) író, újságíró. Első kötetének címe: Szegény ember 

sorsa (1910).
2 8 2 Stracciari, Riccardo (1875-1955) olasz baritonista.



Későn kelés, kávéház, lapok. írni kéne, de nincs hangulat hozzá. 
Vi 12-kor Sándorka doktori avatására megyünk. Jóskával találkozunk. 
Délután Desirének A lotoszevők2ii c. drámáját (egyfelvonásos) olvasom 
el. Érdekes, tetszik. Kissé kimért, de irodalmi svungba284 hoz. Uzsonna 
a Barossban. Utána erőszakos írás. Gyötrés. Nem megy. Vacsora, séta. 
Jóska följön. Csevegés sokáig.

1909. október 25., hétfő

Mádi délben 1.05-kor Pestre érkezik. Fogadás a vasúton. Neuraszténia: 
növénytani gyakorlat. Terhes szomorúság és rosszullét. Este Mádival és 
Mariskával filharmóniai hangverseny hallgatása. Elgar285 szimfóniája 
valamiképp elfoglal különös érdekességével, de tűrhetetlen a magam súlya. 
Pénz nincs. Teljes sötétség. 'A 12-kor ágyba térés.

1909. október 27., szerda

Kölcsönök: nincs pénz. A neuraszténia kicsi és még tűrhető. 9[-től] 
1-ig előadások. Ebéd. 2-kor Jóskához megyek. Csevegünk, és írásmű
vészeti dolgokat mesél és tanít. Jó tónusban van az öreg: déldelőtt vizs
gázott szülészetből. Egy novellát írok meg nála. 6-kor a Kun László- 
hangversenyről írt figyelőt286 viszem el a Nywga/hoz. Adyval és Igno- 
tusszal287 találkozom. Mádihoz megyek, s Jóskával és Mariskával sétára 
indulunk. 'A 9-kor már kávémérésben ülök, s a jól sikerült, értékes 
délután elmúlása után 19 krajcárért vacsorázom. Nyugodt, jó hangulat. 
Fekvés 'A 12-kor.

2 8 3  Kosztolányi Dezső mesejátéka 1910-ben jelent meg nyomtatásban.
2 8 4 Lendületbe.
2 8 5  Elgar, Sir Edward (1857-1934) angol zeneszerző. A kérdéses estén a 

Vigadóban az Asz-dűr szimfóniát játszották.
2 8 6  Az írás Az országos szimfóniái zenekar hangversenye címmel jelent meg a 

Nyugat 1909. november 1-i (II. évf., 21.) számának 515-516. oldalán.
2 8 7  Ignotus (1869-1949) költő, író, kritikus, híríró.



kezdő akkordjait telefonhír
mondón hallgatom. Felejthetetlen
8-10 perc ez. 8 [-tói] 10 óráig 
Slezak Leó289 hangversenyén 
vagyok, s éppen nem hat meg a 
derék tenorista.

Délben jó hangulatban levél 
Grófnőnek és nagymamának.

1909. október 29., péntek

Az alvást már vagy két hete 
hét órára redukálom. Egészséges 
és jólesik. Ha többet alszom, ál
mos vagyok. És edzem magam 
erősen, hogy a sors komiszságait 
bármily körülmények között is el 
tudjam tűmi. Egész napi elfoglalt
ság. Olvasás, spekuláció, életmű- 
vészkedés.

Sándorka fekszik. S délután 
Budára megyek édesanyját meglá
togatni és megnyugtatni. A vöröskereszt[es] kórházban most kelt föl kis 
operáció után. Nem találom otthon. A vidék gyönyörű, [a] levegő tiszta. 
Bátran lélegzek. Olyanféle hely, mint a Grószi szőlője felé, csak jól 
épített házak. A völgyben MÁV vasúti kocsik. Ragyogó idő. A

288 Puccini operája.
289 Slezak, Leó (1873-1946) osztrák énekes (hőstenor).

Pénztelen, szomorú kelés. A cipőt hazahozzák, nincs miből fizetni. 
8[-tól] l[-ig] előadás. Kedvvel hallgatom. Sándorka kis lázt kapott és 
lefekszik. 6-kor Osváthot meglátogatom és kapok pénzt. Végre! 
Egészen más színű minden. Jó kávés-vajas vacsora. Értékes, öntudatos 
hangulat. Ritka jó és kellemes. A 
Bohémélet288 első felvonásának

Brenner Etelka (Mádi)



nureaszténia múlni látszik. 5 órakor Jóskánál. Séta. Este Mádival A dol- 
lárkirálynői, Fali290 operettjét hallgatjuk a Király Színházban. Jól mulat
tunk. (Borotválatlanul, szürke ruhában vagyok; jólesik.) Az írói szem
pontokat felszínen tartom. Pompás idő. Séta. Fekvés 11-kor.

1909. október 30., szombat

Kávéház, lapok. Délben Jóskát avatják. Én, Mádi, Mariska vagyunk 
ott a famíliából. Elegánsan kezel az öreg a dékánokkal, és doktorrá 
fogadják. Kedves látvány. Ebéd Gézivel az Intim vendéglőben. Szivar. 
Mádival látogatást teszünk Jani bácsiéknál (Decsy).291 Kissé nehéz és 
nem érdekes a helyzet. Cukrászda. Pénz fogytán. Kis vacsora otthon 
Sándorka mellett barátságos hangulatban. Fürdés, jó művészi fürdés, 
kiélvezve, egy teljes óráig, cigarettával és kitűnő gondolatokkal fűsze
rezve. (A gondolatfonál ezen az estén jó.) Tiszta fehérruhák, parfüm, 
nyugodt álom.

1909. október 31., vasárnap

Legrosszabb, ha vasárnap 31-éré esik. Pénzem alig van. Kávéház. 
Lapokat végigolvasom. Csevegés Dekével. 'A 11-kor Szépművészeti 
Múzeum: Lentz292 nagyszerű képe, amelyet nagyon szeretek. Kissé 
unalmas séta lányokkal a Duna-parton. Fáradtság. Elfojtott türelmetlen
ség. Ebéd 1-kor. A délután majdnem eredménytelen. Befütés a kályhá
ba. Sándorkával otthon maradunk. Rajzolás.

Francé Anatole: Crainquebille Putois293. Vacsora 23 krajcárból. Jóska.

2 9 0  Fali, Leó (1873-1925) osztrák zeneszerző. A mű ősbemutatójának éve: 1907.
2 9 1 Decsy János (százados) Jász Dezső édesanyjának Budapesten élő bátyja.
2 9 2  Helyesen: Lotz Károly (1833-1904) festőművész.
2 9 3 A kisregényt Gábor Andor fordította magyarra 1904-ben.



Pénzem még van. Illetőleg már nem lesz, ha kifizetem a lakást. 
Előadások nincsenek az egyetemen halottak napja miatt. Délelőtt 
A Polgárnál járok és Jóskának szerzek pénzt. Azután a múzeumban 
olvasom a Don Quijótét,294 és pompásan élvezek. (A fáradtságtól: reg
geli séta, kissé elszundítok.) Délután bátyát látogatom meg. S nála talál
kozom Hermann nevű medikussal. Erősen neuraszténiás vagyok és ezért 
majdnem végleg cinikus. Jász Dezsőről beszél és csevegünk sokáig, ami 
tónusba hoz. 'A 6-kor Az Élet szerkesztőségébe megyek pénzért. Sejtem, 
hogy valószínűleg visszakapom a novellámat, mert nem nekik való. 
Andor295, a szerkesztő azonban váratlanul azt feleli, hogy leadta. Kis 
öröm. A pénzt hagyom, mert biztos és néhány napig még megélhetek. 
Teljesen a nyeregben vagyok erre már. Érzem, hogy kedves miliő vár 
rám otthon. Valóban. Tetőzi a helyzetet, hogy Grófnő kedves levelet írt. 
Egy általános jó  érzés! 7-kor Mádinak viszek jegyet az Operához és 
kávémérést keresek, ahol az előadás végét bevárhatom. Azt, amilyeket 
múltkor találtam, kedves német gazdával, nem lelem föl, s ócska piszkos 
helyre vagyok kénytelen menni sok keresés után. Kettőt is otthagyok, 
mert undorító. Végre kávéházban telepszem meg és Jósé296 novelláját 
másolom, hogy pénz legyen belőle. Vi 11-kor Mádit hazakísérem és 
jókedvű, energikus vagyok. írok még Vi 1-ig, s lefekszem.

1909. november 3., szerda

Apuska 10 órára ígérte megérkezését. 8-kor keltem és kényelmes, 
lassú öltözéssel húztam a kabátomat, amikor benyitott. Jól kinyugodott 
valék. Tónus és álláspont, beszélgetési szempont jó, mert eléggé objek
tív. 20 perces kedves reggelizés a Barossban, cigaretta. (Apa reggel 7- 
kor érkezve Józsit is meglátogatta, s ezután Mádihoz mentünk.) Közér
zés kitűnő. A Váci körúton tárgyal egy városi ügyben rövid ideig. Sétá
lunk. Ebéd Jóskával és apával. Felejthetetlen. Első alkalom, hogy apa a

2 9 4  Cervantes, Saavedra, Miguel (1547-1616) spanyol író regénye.
2 9 5  Andor József (1871-1919) szerkesztő, író. Jász Dezső novelláját, A tüzemberkéx 

Az Élet 1909. november 14-i (II. évf. 46.) számának 647-649. oldalán közölte.
2 9 6  Csáth Géza beceneve.



fiaival van. Csak velők. [A] beszélgetés fonala kitűnő; apa első váltóiról 
mesél, és jól érzi magát. Szivar. Kávéház is a tetejébe, és itt már a leg
kedvesebb a hangulat s a viszonylatok. Látogatás Mariskáéknál. Kissé 
optimistikus a hangulatom. Séta a vasúthoz: apa !4 4-kor elrobog egy 
kitünően eltöltött reggel és ebéd utáni beszélgetés után. Bella néniékhez 
megyek. Ugratások. 5-kor próbapénzszerzés a Független Magyaror
szágnál: a szerkesztő beteg. (A reggel bevett budai víz hatása jelentkezik 
és rég érzett pompás órákat csinál. Teljes könnyűségérzés.) írás. Tejes 
vacsora. Jó cigaretták. Kis gondolkodás. Olvasás: Ady gyűlöletes és ma 
nevetséges. 12-kor alvás.

1909. november 4., csütörtök

Fölébredés meleg szobában. Künn télies idő, kémények füstölnek. 
Középmélységű álom utóérzése: teljes kinyugodás. Jólesik az ágy: heve- 
rés 14 9-ig. Lassú öltözés és borotválkozás, ami hozzátartozik egy jó 
reggelhez. 10[-től] 1-ig előadások hallgatása az egyetemen. Becsületes 
éhséggel ebéd, jóízű. Látogatás Jóskánál délután. Neuraszténia, az a 
bizonyos mennyiség, ami állandóan megvan s helyenként több is. Séta. 
Kissé raszkolnyikovos alkonyat a Haverda-tárgyalás297 olvasása miatt. 
Dosztojevszkij színei a tetteimen, és mintha a beszédemet ő megírta 
volna. Este Gerhardt Eléna298 hangversenye. Pompás élvezet, de nem 
eléggé mély és kihasználó. Hideg fújó szél hazatéréskor. Örvendek előre 
a télnek s a meleg szoba bájos és inspiráló hangulatának. Fekvés 12-kor.

1909. november 5., péntek

Fáradt alvás. Jólesik a kényelem. Kelés 8-kor. Eső. Idioszink- 
rázia.299 Reggelizés a Walesi barban. Nílus. A borús idő ront. Levél 
G[rófnő]-nek300 Lapok. 11-kor előadásra. !4 l[-től] !4 2[-ig] olvasás a 
múzeumban: Don Quijote. Lassú élvezés, hogy sokáig tartson. Ebéd Intim. 
Karinthy Frigyes301 üdítően és érdekesen szellemeskedik. A nap szelle

2 9 7  Haverda Mariska nagy port felvert bűnténye. A Palicson élő nő 1909-ben 
szeretőjével, Jánosy Aladárral és Vajtha Antallal megyilkoltatta az édesanyját.

2 9 8  Gerhardt, Elena (1883-1961) nemzetközi hírnevű német énekesnő.
2 9 9  Indokolatlan, ideges ellenszenv, irtózás vamivel vagy valakivel szemben.
3 0 0 Schneider Blankának.
3 0 1 Karinthy Frigyes (1887-1938) író. Kosztolányi Dezső legszűkebb baráti köréhez 

tartozott.



mi mikroszkopizálással folyik. Kis neuraszténia. Jóskával zongorát 
nézünk: venne. Eredménytelenül: drágák. A bécsi Tonkünstlerorchester302 
hangversenye este. Elég jó tónusban hallgatom. Csajkovszkij f-moll szim
fóniája nagy szenzáció. Félórás séta a tiszta éjjelben és jó új hangulatok.

Fekvés 1 órakor.

1909. november 6., szombat

A tegnapi, majdnem becsületes elfáradás után egy jó, kellemesen 
fejfájásos fölébredés következik. Kissé sápadt és megfogyott az arcom. 
Ezt látom a tükörből. Szokásos svéd torna, hogy valójában fölébredjek. 
Mert mintha 7 órai alvás ma nem volna elég.

Tegnap Víg Béla303 gyógyszerész fönn volt a lakásomon, de nem 
talált otthon. Egy cédulát írt: hív, hogy látogassam meg. 10-kor kimen
tem, de nem találtam otthon. Bizonyosan az ígért kondíciót adja ide, ha 
adja. Tegnap este, amikor igazán elfeledtem, hogy patikáros vagyok, 
nem szívesen olvastam a meghívást. És betérni újra patikába, fokozni a 
neuraszténiát -  ettől igazán irtóztam. Ma is ilyenformán. De pénzről van 
szó. És ezért meg kell tenni e pillanatban bármit is. Nagyszerű sétával 
térek haza a tavaszias időben. Az úton Riedl Frigyes304 Arany János- 
tanulmányát olvasom. És kicsit örülök és megkönnyebbülök, hogy ez a 
nagy ember is mennyire neuraszténiás és borongós volt. Ebéd. Intim. 
1-kor. Jób Dániel Fejfa c. novellája. Neuraszténia, az ebéd utáni. Láto
gatás Jóskánál. 5-kor pénzszerzés a Függetlennél: nem sikerül. Látoga
tás Mariskáéknál. Csak Olga van otthon. Csevegés. Egy reális észjárású, 
hisztérikus zsidós asszony jön közbe: sokat kotyog. Butákat mond. Mádi
7-kor Operába megy. Kávéházban megvárom. Lapok, témák. Egy szom
szédos négyemeletes ház teteje kigyullad. A tüzemberke dolgozik. 
Érzem az igazát. Gyönyörű a láng. 10 perc múlva az egész tető vörös. 
Tűzoltók, tömeg. Séta: hazatérés. Új témák mérlegelése és sceníro- 
zása305. Fekvés 12-kor.

3 0 2  A Wiener Tonkünstlerorchester két évvel előbb, 1907-ben alakult meg.
3 0 3  Budapesti gyógyszerész, akinél Jász Dezső gyógyszerészgyakornok volt.
3 0 4  Riedl Frigyes (1856-1921) irodalomtörténész, esszéista.
3 0 5  Megtervezése.



Ennek a napnak a reggeljét nagyon szeretem. Több okból: lehet 9-ig, 
10-ig aludni. Ekkor van a borotválkozás, tiszta fehér[nemü] húzása, ha 
az ember rendes és vigyáz erre. És egész délelőtt, sőt délután is a leg- 
nyugodtabban élhet Part pour l’art306 elv mintájára, mert e napon semmi 
dolga, ’/i 12-kor kimentem Víg Bélához. Sokáig váratott a bitang és 
végre mosolyogva, bosszantóan kikottyantotta, hogy nem biztos, de 
valószínű, hogy akceptálhat307. Ez annyi, mint semmi. Ismert kérdéseit 
furfangosan intézte hozzám, amelyekre én még furfangosabban felel
tem. Fő az ökonómia! Ennek az embernek mániája, hogy ő szegény 
embereket vesz magához. Ami azok szemében kegynek tűnik föl. 
Azokat azután a végletekig kihasználja. Úgy látszik, erre nem talált 
engem alkalmasnak. Mondta is, hogy a lakásom fényes, nem diáknak 
való. Kivágtam magam: a bátyám fizeti; a szívességét miért ne fogad
nám el? Fő, hogy tanultam ebből az emberből.

Ebédhez csak 2 óra felé jutottam. Jólesett. Utána meglátogattam 
Szűts Palit, derék mesteremet. A patikáros rideg délutánját irtózva lát
tam. Egy szivar kitünően esett. Feketekávé, meleg szoba otthon. 5-kor 
Sándorkával Balázs nénihez mentünk teára. Ez az asszonyság tartja 
koszton és ágyon Mariskát. Mádi is itt szállt meg pesti tartózkodása 
alatt. Váratlanul elég jól mulattam. (József is ott vala.) Olgának, a kis 
feszes (29 éves) lánynak csevegve kurizáltam szabadon, némi praxis bir
tokában, érezve Coignard ábbészerü aszkétizmusomat. Jó hangú társaság 
volt, s kitűnő a tea és a gezemicék.308 1 0-ig valánk ott. Tisztán szellemi 
mulatság volt számomra: csevegés, ugratás, figyelések a nemekre, 
retorikai309 gyakorlat. Kávéház: Sárdorka, Jóska. Fekvés Vi 12-kor.

1909. november 8., hétfő

A legrosszabb nap a hétben ez. Fáradtság erős. [A] kémiai előadást 
elaludtam. Csak fizika volt 10[-től] 1 l[-ig]. Olvasás növénytani dolgok
ból. Ebéd után a rémes növénytani gyakorlatokat végigcsinálom 2[-től]

3 0 6  Művészet a művészetért.
3 0 7 Elfogad.
3 0 8 Csalamádé, savanyúság.
3 0 9 Szónoklat.



4[-ig]. Ehhez igazán gyerekes és beteges láz kell, hogy valaki ambíció
val csinálja. Én nem. Sikerül pénzt szerezni Függetlentől (15 korona.) 
Csokoládé egy csésze. Otthon átöltözöm és 'A 8-kor a filharmonikusokat 
hallgatom a Vigadóban. Szenzáció: Haydn XII szimfóniája. Fekvés 12- 
kor. [Találkozás Winkler Istvánnal (Besnyő). Oszkáros impressziót tesz.] 
Álom.

1909. november 9., kedd

Különös hangulatú reggel. Érzem, hogy fejlődök. Különösen ezen a 
reggelen érzem. 2 órakor Mádit vonatra adjuk. Megy haza. Utána 
Józseffel jó  hangulatban ebédelünk: alkohol, szivar. Több régiség- 
kereskedésben járunk, hogy az öreg valami jó  régi bútordarabot 
szerezzen be lakásába. Jó tónusban vagyok. Lyca. Kedves csevegés a 
nővel és Jóskával, ami neki szól. Az öreggel este 'A 8-ig vagyunk együtt 
és szokatlanul beszédesek vagyunk, különösen én. (Sassy rajzairól írt 
figyelője gyönyörű310. Nekem szenzáció.) Vacsora Sándorkával, 
Bedővel. Kissé megromlik B. jelenlétére a hangulatom, akinek szeles és 
ormótlan vastagságai és viccei bántanak. Séta. Fekvés 11-kor.

1909. november 10., szerda

A kedd éjszakája nehéz. Elfog a kétség: sikerül-e az valaha is, amit 
akarok, s van-e egyáltalán tehetségem az íráshoz. Az üresség érzésével 
aludtam el. 7-kor már fönn voltam. Jó hangulat, mintha otthon volnék. 
Vaksi színek az utcán. Nyugodtság. Reggeli, lapok. 9[-től] l[-ig] 
előadás. A vége felé ideges leszek. Este vacsora a Kis Japán Kávéház
ban. Egy mozizongorás üti a billentyűket és a velőkig izgat. Találkozás: 
Amerikai Piroska, Ila. Fekvés 12[-kor].

1909. november 11., csütörtök

Neuraszténia mostan a legjavából. Figyelmes hallgatása az előadá
soknak. Forszírozom a munkát: kis írás. Erős elfáradás. Séta. Vacsora -  
Lyca, Sándorka, Jóska -  a Walesi bárban. Cigánymuzsika. Fájó hatást

3 1 0  Csáth Géza írása a Nyugat 1910. január 16-i (III. évf. 2.) számának 108-115. 
oldalán Jegyzetek egy új rajzgyűjteményről címmel jelent meg.



tesz, bár nem veszem komolyan. A neuraszténia tart. Tűrhetetlen a 
miliő. Alvás 11-kor.

1909. november 12., péntek

9[-től] 12[-ig] előadás. Azután olvasás a múzeumban. Hideg van. 
Professzionista módra űzve a gondolkodás. Délután olvasás és 5 felé láto
gatás öregnél, öach-prelúdiumok betűzésc zongorán. Weiner eljön és a 
trióját játssza. Nagyon tetszik. Schtnedes Pál311 hangversenye: amerikai 
csibész hatását teszi. A dolgok kiásása, okoskodások. 12-kor már ágyban.

1909. november 13., szombat

A délelőtt, miután sokáig aludtam, lapok olvasásával s a Don 
QuijotévaX múlt. Neuraszténia ebéd után mindjárt megjelenik. Délután 
kávéház: Jóska, Lyca. Az Élet hozza A tűzemberkét. Örömmel látom, vi
szont röstelkedem magam előtt, hogy neuraszténiám miatt újabb dolgo
kat nem adhatok le. 6[-tól] 7-ig írok. Este opulens312 vacsora egy Váci 
körúti vendéglőben Jóskával és Sándorkával. Jó cigány, öreg jó tónus
ban van, nekem fokozódik a komisz hangulatom. Séta haza. Lebecsülés. 
Rövid parti karambol.3*3 Abbahagyjuk: bátya ideges. Hazakísérem: 
Csevegünk. 11-kor alvás.

1909. november 14., vasárnap

Lehető későn kelés. Nem tudok' sokáig aludni már. Maximum nypíc 
őrit, de csak hét esik jól. Sándorka hazai küldeményéből reggelizünk: 
tej, lúdmáj, pogácsák, alma. Jó, egyszerű hangulat. Lapok olvasása 
kávéházb^n s három parti karambol Bedő Ferivel. Sikerrel: keltőt nye
rek. Ez javít. Délben Sándorkával látogatás Mariskánál: nincs otthon 
senki. Séta világos színű utcákon és kerteken. Sokáig-tartó léha ebéd. 
Fekete, szivar. V-i 4-kcr a zeneakadémiai tanárok hangversenyére

3 1 1  Helyesen: Eiifc Schmédes (18C8-1931) dán származású operaénekes.
3 , i Cazdag, bőséges, busás.
3 1 3  Biliárd, két idegen golyó eltalálása a saját golyóval.



megyek. Bartóknak314 mint embernek fiziognómiája315 s a zongorarap
szódiája szenzáció (opus 1.). Lefoglaló muzsikahallgatás. Utána cseve
gés Fodor Gyulával316 az onániáról,317 coitusról318 higiénikus és pszi
chológiai szempontokból a Frangais kávéházban. Kedves intimus319 
bizalmas barát és előkelő művészi kávéház. Fodor egyszerű nemi életét 
és jellemét tisztán látom. 7-kor teljes fáradtságban Toldi szerelmét, 
Mihalovich320 operáját hallgatom. Nem érdekel, sőt olykor bosszant, 
mert a kitűnő témát elhalászta ilyen rossz és magyartalan kidolgozásra. 
Alvás 12 felé.

1909. november 15., hétfő

Kelés 8-kor. Kémiai, fizikai előadások hallgatása. Neuraszténia 
gradus maxima.321 12-től V* 1-ig alszom otthon. Jólesik, s mintha 2 óráig 
tartott volna. Valóságos kínszenvedés: a növénytani gyakorlatok 2[-től] 
4[-ig], Utána Az Élethez megyek pénzért. A szerkesztő nem fogad. Jól 
megy. Toldiról12 kell írnom. A politikával nem tudok megegyezni: 
szeretném őszintén írni. Fáradtság és türelmetlenség. Későn telefonálok 
a Knote-323 hangversenyjegyért: bosszankodás, mert lemaradtam. Erre 
írni kéne, s nyugodtságra volna szükség. Deprimáltság,324 életun[t]sá[g] 
és egyéb gólesz325 érzelmek jelentkeznek. Kényszerképzetek, öngyűlölet.

3 1 4  Bartók Béla (1881-1945) magyar zeneszerző. A hangversenyről Csáth Géza 
A Polgár 1909. november 16-i számának 7. oldalán számolt be.

3 1 5  Arcjátékban, arcvonásokban kifejeződő lelki folyamatok.
3 1 6  Fodor Gyula (1890-1948) zenekritikus, zenei író, újságíró, aki -  Csáth Gézával 

együtt -  az elsők között állt ki Bartók Béla és Kodály Zoltán művészete mellett.
3 1 7  Nemi önkielégítés.
3 1 8  Közösülés.
3 1 9  Bizalmas barát.
3 2 0  Mihalovich Ödön (1842-1929) zeneszerző, zenepedagógus. Az opera ősbemu

tatója 1893-ban volt. Először 1895-ben, másodszor pedig 1904-ben dolgozta át.
3 2 1 Itt nagyfokú ideggyengeséget jelent.
3 2 2  Az Életben 1909-ben Jász Dezsőnek csak A tűzemberke című novellája jelent meg.
3 2 3  Knote, Heinrich (1870-1953) német operaénekes (hőstenor).
3 2 4  Lehangoltság, levertség, elcsüggedés.
3 2 5  Rossz, kellemetlen.



Erőszakoskodom: írni kell! Hozzáfogok, de az akaratnak nem engedel
meskedik a képesség. Este 12 óráig ülünk Józseffel a redakcióban. Szegény 
öreg, mai napja neki se különb, mint az enyém, s a mulasztásaimat mégis 
pótolta. Bámulatos az akaróképessége és tehetsége, amely kéznél van i\£la 
ilyenkor is. Rossz éjjel. Azt álmodom, hogy egy cikk megírásán kínlódok. 
(Hazatéréskor találkoztam Desirével, kóborolt az utcán. Különös, hogy 
neki is ilyen gyönyörűséges napja volt és Sándorkának is.)

1909. november 16., kedd

A kimerítő fáradtságot és a neuraszténiát, a gyötrődés okozta fájdal
makat semmittevéssel próbálom gyógyítani. 9-kor kelek. Borotválkozás. 
Lassú öltözés. Kedvetlen reggeli. A hangulat hasonló kínosságú a teg
napihoz. Lapok. Levél haza. Terhes, nehéz az írása. Zongorázás ott, ahol 
reggelizek: a Kis Japánban. Árpi. Lenke. Kisöreggel.326 Ajthayt327 
megyek meghallgatni, a törvényszéki orvostanárt: a stuprum violentum- 
ról328 ad elő, érdekesen. Az ember ritkasággyüjteménybe való. Ebéd 
után öreget látogatom meg. A tegnapi. Ly[ca] szintén, sőt bosszantó. Az 
Élet kifizet 20 koronát a novellámért. Este a brüsszeli vonósnégyest hall
gatom analizáló füllel és kissé nehezen, de akarattal: írok. Fekvés Vt 1-kor.

1909. november 17., szerda

Kelés fejfájással. Undorító reggeli hangulat. Az újságok nem 
ízlenek. Levegő nem esik jól. Nemsokára föllendülök. 10[-től] 11-ig a 
fizikai előadást hallgatom. 11 [-tői] 1-ig a múzeumban Bessenyei329 
Bihari remetéjét és egy, Orczyhoz330 írt levelét kéziratban olvasom. 
Egész eredeti érdekességü. Modem gondolatokat és stílusfinomságokat 
találok nála. Jólesik és tetszik 100 évvel vissza-, bemerülni a sárga színű

3 2 6  Dr. Brenner József (Csáth Géza).
3 2 7  Ajtay K. Sándor (1845-1917) törvényszéki orvos, egyetemi tanár, a budapesti 

orvosi egyetemen törvényszéki orvostant tanított.
3 2 8  Erőszakos nemi közösülés.
3 2 9  Bessenyei György (1747-1811) író, filozófus, a magyar felvilágosodás vezető 

személyisége.
3 3 0  Orczy Lőrinc (1718-1789) költő, a nemesi ellenállás kiemelkedő alakja.



könyvlapok érdekes és friss szellemébe. Csodálkozom, hogy 100 év 
előtt nekünk magyaroknak már milyen finom stílusunk volt, s hogy a 
modem légáramlat Bessenyeit már megcsapta. Ebéd. Látogatás Jóská
nál. Sándorka. Semleges hangulat. Kellemetlenül érzem magam: öreg
nek 38° láza van. !4 6-kor otthon Deke meglátogat. Csevegés mindenről. 
Újságolja, hogy Milasinné331, az öreg meghalt. Hétfőn operálták a sérvét 
és sikertelenül. Szimbolikus ennek a sárkánynőnek a halála. Este Svardst- 
röm Valborg332 hangversenyén páratlan élvezetem van. Eddig csak 
képzeltem magamnak ily hangot, most hallottam. S hozzá tüneményes 
nő Valborg asszony. Úgy énekel, mint Len[t]z női énekelnének az Egy 
világ c. képből. Mintha szénaillatos őszi mezőről hozták volna ezt a 
bájos nőt. Lefekvés 'A 1-re.

1909. november 18., csütörtök

Előadás nincs: kari ülés. Jó alvás 8-ig. Teljes kipihenés érzése. 
Reggeli Árpival. Jól érezzük magunkat. Séta az István Kórházba Milassin- 
né látogatására. Az idő kedvez. Arcok figyelése Twain333 szempont
jából: az őszinteség tükre. Sehol igazi bánat. A szegény színésznőhöz 
kolléganők jönnek látogatni és színpadi könnyeket ejtenek. Hazatérés 
Dini, D. Sándor, Bandi, Árpi. Viccek. A Lotz-kiállítás megtekintése. 
Levelek itthon kedvvel készülnek s elég hamar: Grófnő; apuska. Késői 
ebéd. Elég jó beszélgetés. Bedő, Gézi. S-kor látogatás B[udanovics] 
Mariskánál. A miliő rossz hatást tesz. Zongora. Vacsora kávémérésben. 
Beszélgetés Desirével a régi magyar költőkről és írókról. Dicsérjük. 10- 
kor fürdés teljes kiélvezéssel. Shakespeare: Macbeth,334 Álomteli éjjel.

3 3 1 Milassin Antalné Nagy Mari (1859-1909): Az Aradon született, Budapes
ten elhunyt színésznőt 1909. november 20-án Szabadkán a családi sírboltban 
temették el. A XIX. század utolsó évtizedeiben a szabadkai színház tagjaként 
többnyire népszíművekben játszott. A Bácskai Hírlap beszámolójában mint a 
múlt évtized jelentős színésznőjéről emlékezett meg. Nagy Mari Decsy Izabel
lának, Jász Dezső nagynénjének volt a sógornője. Húga, az 1861-ben Szabadkán 
született Bácskay (Havasi) Julcsa énekesnő a budapesti Népszínház tagja, majd a 
máramarosi színház igazgatója volt.

3 3 2  Svőrdström, Valborg (? -  ?) svéd énekesnő. 1907 és 1916 között a fővárosi 
hangversenyek közkedvelt énekesenője volt. Jász Dezső a Nyugat 1909. decem
ber 1-jei (II. évf. 23.) számának 636-637. oldalán számolt be az estről.

3 3 3  Twain, Mark (1835-1910) amerikai író.
3 3 4  Shakespeare utolsó tragédiája.



1909. november 19., péntek 

Későn kelés. 10-kor reggeli.
11 [-tői] Vi 2[-ig] Macbeth olvasása kanapén dübörgő kemence mel

lett. Ebéd Sándorka, Árpi. Jó hangulat. Séta. Hideg van: elgyengít. 
Macbeth. Jóska néhány percre följön. Vacsora otthon 20 vasból. 
Cigaretta, fekete. írás 12-ig. Kitűnő magány.

1909. november 20., szombat

A legjobb éjszakák egyike azok között, amelyeket Pesten aludtam 
végig. Későn kelés. Kávéház. A délután pompás. Gyengeséget vagy 
neuraszténiát nem érzek. Sőt „tónus” ver tanyát: örömömre. 5 [-tői] 7[-ig] 
Jóskának egy zenei cikkét másolom „elsüllyesztés” céljából. Jólesik: 
érdekes és kis fáradtságot okoz. Este Popiel Micit, a kis hegedűs lányt 
kritizálom. Észreveszek mindent. Tehát jót alszom.

1909. november 21., vasárnap

Későn kelés. Kávéház. Lapok. Karambol. Árpival: Kontusefszki. 
Nem tudok írni. Ebéd. Neuraszténia, a rendes délutáni. Kisétálás Jóská
hoz. A finansziék335 rosszul állanak, fázom. Fontos azonban a lelki és 
gondolkozási szilárdság. Ezt kell megtartani s az ember nem esik össze. 
Bachot zongorázom jó  másfél óráig magamban. Karácsonyi és régi téli 
reggelek kedves emlékei. Rátalálok magamra és a régi énemre: a zene 
mennyire megváltoztatja a gondolkozás színét és gyorsítja az apró kap
csolat érvényesülését. Jóska magyaráz zenei dolgokat. Azután együtt 
elsétálunk a szimfonikusok hangversenyére. Antalfy Zsíros Dezső:336 
Lírai szvit, Strauss: Macbeth és Csajkovszkij:337 Sakuntala a szenzá
ciók. Kávéházban egy csésze kávé vacsorára. Nem jelent semmit: a 
tónus fölényes. Öreg kissé rosszkedvű és fáradt. 12-ig maradok a 
Barossban jó  csendben és írok. Semmi idegesség. A gondolatok jól jön
nek (nekem az este való), ám még mindig lassan. Az írás kifejezése és

3 3 5  Financia, pézügyek, pénzügyi helyzet.
3 3 6  Antalfly-Zsiross Dezső (1885-1945) nagybecskereki születésű orgonaművész.
3 3 7  Elírás: a Sakuntala hangversenynyitány szerzője Goldmark Károly.



megcsinálása még nincs a kezemben, de veszem észre, hogy lassan 
közeledek hozzá. 1 felé ágyba kerülök, de csak úgy 'A 3-kor alszom el. 
Sok szenvedést okoz az álmatlanság. Lefekvés előtt még a Macbeth 
ötödik felvonását elolvasom.

1909. november 22., hétfő

Bartók: II. Magyar szvit.
Beethoven: I. szimfónia.
Témák szőnyegen.
Délelőtt séta és járkálás pénz után. Hideg van. 12 óra 5 perckor 

elkezd havazni. A Koronaherceg utcán megyek épp végig. A pelyhek 
váratlanul, meglepetésszerűen érnek mindenkit: az emberek egymásra 
nevetnek, pedig nem ismerik egymást.

1909. november 24., szerda

Erőszakos munkanap. Kelés 7-kor. Kávéház. Lapok, írás. Csevegés 
Pausics Bódival,338 aki az éjjel jött Bécsből. A kávéházban még lámpák 
égnek: éjjel van. 9[-től] 12[-ig] előadáson. 1 [-tői] 3[-ig] tanulás otthon. 
3[-tól] 5[-ig] a növénytani intézetben. 6-kor Jóska. Séta. Elég jól „han
golunk” mindketten. Vacsora otthon. írás. Fekvés 12-kor.

1909. november 25., csütörtök

A neuraszténiám csodásán viselkedik. Neki köszönhetem, hogy ma 
ilyen jó napban volt részem.

Előadás nincs, mert Kossuth hamvait ma viszik át a mauzóleumba. 
Kelés 8 után. Reggeli a Magyar Szalonban. Idegeim nyugodtak. írás és 
spekulációk témákról meg egyéb irodalmi viccekről. Jó, nyugodt szub
jektív339 nap. Ebéd 1-kor Sándorkával. Most ő érzi magát rosszul. Pró
bálom fölhúzni: szokatlanul sokat beszélek. Nem sikerül. Délután olva
sás: Jeanne Marni340 az Akikről nem szól a krónika című. Estefelé feljön

3 3 8  Pausics Boldizsár (? -  ?) Jász Dezső egykori iskolatársa volt a gimnáziumban.
3 3 9  Saját felfogása, nézete szerint.
3 4 0  Marni, Jeanne (? -  ?) francia író. Említett műve 1902-ben jelent meg magya

rul Marquis Géza fordításában.
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Jóska és becsületesen megnevettet, elmesélve és utánozva egy elme
betegét, aki így beszél és ezeket mondja: nin-csen-pa-pirr-oss-om, nin
csen vekk-kerr-rorr-rám... stb.

Schiffer341-Kemény-342 hangverseny. Nem értékes. Hallom Dvorák 
Esz-dúr zongoranégyeséi és Schumann a-moll vonósnégyesét, amely 
határozottan magyaros és modem. 12 felé alszom.

1909. november 26., péntek

Hosszú, mély és jó  alvás. 9[-től] 12[-ig] előadás. Harmonikus nyu
godtság egész nap. Mindent tisztán látok. Délután Jóskához megyek. A 
szimfonikus hangversenyről írt kritikámat beszéljük meg. Kissé 
idegessé tesz és elfárasztja az idegeimet, mert az öreg is földühödik 
helyenként. 14 6-ra elviszem Osváthnak a Nyugathoz. Intézek dolgokat: 
A Független Magyarorsz[ág\ná\ elsüllyesztek egy Cs[áth] G[éza]- 
novellát. Kottákat viszek Weinernek az akadémiára, és megiszom 
Vi liter tejet. Általában jól érzem magam. Azok a szempontok és hangu
latok, amelyek az embert szuszpendálják343 napközben, s amelyek 
alapjában véve öncsalás eredményei (az élet szép; nem mindig ilyen 
szomorú; érdemes írni és gondolkodni), most kitűnőek. Este Dohnányit344 
a magyar zongoratitánt hallgatom. Beethoven C-dúr szonátáját és más 
ismerős dolgokat játszik jól. Sőt csodálatosan. Szenzáció! Hazasietek: 
fürdés melegben. Tisztálkodási élvezet. Éjfél felé elalszom.

1909. november 27., szombat

Kelés 8-kor. Reggeli kávéházban. Lapok, levél Grófnőtől] (kedves) 
olvasás. Idegek jók. Figyelő Svőrdström Valborgről a Nyugatnak.345 
Sikerül. 11 [-tői] 12[-ig] séta. 12[-től] l[-ig] otthon tanulás. Délután 3- 
kor pénzfölvétel a Függetlennél. Otthon írás Svardströmről. Teljesen 
elkészül kis erőszakkal, akarattal, ami alapjában véve kellemetlen.

3 4 1 Schiffer Adolf (1873-1950) gordonkaművész.
3 4 2  Kemény Rezső (1871 -  ?) hegedűművész.
3 4 3  Felfüggesztik, elhalasztják.
3 4 4  Dohnányi Emő (1877-1960) zeneszerző, zongoraművész, karmester.
3 4 5  A kritika Svardström Valborg címen a Nyugat 1909. december 1-jei (II. évf. 23.) 

számának 636-637. oldalán jelent meg.



Este Ady-est van a Royalban. Jóskával ott vagyunk. Előkelő pub
likum. Elegáns, szép asszonyok és művészek. Ady vérzik, bizalmasan 
beszél, undorítóan őszinte. Semmi előkelőség. Elfogult és meghatott a 
nagy ünnepségtől. Beretvás Hugó346 zenéje első pillanatra nem tud meg
győzni. De tény, hogy megérezte, Adyhoz milyen muzsika kell.

Jó hangulat. Vacsora Jóskával, Sándorkával, Sugár Mihállyal. Sör, jó 
cigaretta.

1909. november 28., vasárnap

Reggel jó. Teljes lapszemle s levél Grfófnőnek]. 1-kor a vasútra 
megyek a télikabátomért, amelyet hazulról küldenek. Tervek, spekulá
ciók és levezetések az úton. Ebéd 'A 3-ig Kaufmann dr.-[r]al és 
Desirével. Délutáni neuraszténia megérkezik. írás. Tanulás. Fokozatos 
kedvetlenség. 6[-tól] 7-ig alvás: talán segít. Nem. Vacsora kiszámított 
pénzből. 8-kor látogatás Jóskánál. Haza és nagymamának (Dfecsy]) le
velet írunk. Jó harmóniában vagyunk kelten. Fölvetem a témát: Krisztust 
megírni drámában, európai mezben (frakk) szerepeltetve. Cigarettázunk 
fűtött szobában lámpa mellett. Hangulatokat rögzítünk meg a sötétben. 
Lekísér a kapuig. 10-kor hazasétálok. Éjfélkor fekvés.

1909. november 29., hétfő

8[-tól] 11 £-ig] tanulás növénytanból. 12-kor Ősi347 fizet tizenöt koro
nát két figyelőért.348 Kis kellemetlenség és izzadás a kérés miatt. Mindjárt 
változik minden: egy becsületes ebéd, kávé, szivar. 2[-től] 3[-ig] írás 
otthon. Tanulás. 8-kor Schmedes Erik-Kurz Zelma349 hangversenye. 
Nem érdekes, de tanulságos zenekritikusi voltom miatt. 9[-től] 11 [-ig] 
Palermo. Séta haza. Tanulás. Fekvés 1-kor.

3 4 6  Beretvás Hugó (1872-1940) zeneszerző, Ady verseinek megzenésítője.
3 4 7  Osvát Ernő.
3 4 8  Az Ibsen-múzeum és a Svárdström Valborg című írásokról van szó.
3 4 9  Kurz, Selma (1874-1933) osztrák operaénekesnő. A hangversenyről novem

ber 30-án számolt be A Polgárbán (5. évf., 283. sz., 7. o.)



Apuska is megküldte a 60 kroncsit, s most, 30-án nem kell spórol
nom, vagy nyomorognom. 8[-tól] 12[-ig] előadás több-kevesebb 
neuraszténiával. 12[-től] 2[-ig] olvasom (lapozom) Horánszky Lajos350 
könyvét Bacsányi Jánosról. Sok érdekes és finom dolognak jövök nyo
mára ebből a szimpatikus franciás korból. Délután Csuli (Hoflich dr.) 
látogat bennünket. Nem mondható kellemesnek. Csevegés Ly[cá]-val, 
hogy repüljön a neuraszténia. Erőszakos tanulás 4[-től] 6[-ig]. 6[-tól] 
7[-ig] alvás. Kissé fölüdít. 8-kor vacsora Sándorkával Intimben. Új színek 
és egyéb újságok. Tea, cigaretta. Elég jó szituációk: kár a növények 
szövettanával foglalkozni ilyenkor. Kell. Hogy az akaratom történjen és 
ne a Véletlené. Fekvés 1-kor.

1909. december 1., szerda

Kellemetlen nap. Nehéz fölébredés, késői. De XA 10-re mégis ott 
vagyok a kémián. 12-ig előadások. Idegesít, rossz, rendszertelen, buta 
csácsogás, értelmetlen. 12 után itthon egy pszichológiai jelentőségű 
hatalmas (majdnem 500 grammos) defekáció.351 Javul a kedély. Jean 
Mami Akikről nem szól a krónika -  olvasok egyig. Ebéd. És azután 
botrányos neuraszténia. Höflich dr. ismét: ő is a neuraszténiájáról mesél 
Jóskának és Sándornak és a gyógykezelést várja. Nem bosszantó, hogy 
még más is beszél effélét. Kényszeredetten alszom az ágy tetején, amíg 
tárgyalnak. Kellemetlen fölébredés. Gyűlöletes az otthon: kávéház tán 
segít. 5[-től] 'A 8[-ig] a Magyar Színházban cigarettázok és betűzöm a 
lapokat. Keveset használ. 8-kor vacsora Sándorkával. Alig beszélünk. 
Tanulás. A lámpavilág szubjektív jellegű szerepe kicsit elmulasztja a 
komiszabb részeket. 12-kor ágyban.

1909. december 2., csütörtök

Piszkos láz s afféle pszichikai infekció egész délelőtt. Fejfájás, a tag
jaim nehezek. Dél felé valahogy rendbe jövök. 12[-től] 2-ig tanulok

3 5 0  Horánszky Lajos (1871-1939) műgyűjtő, irodalomtörténész. Bacsányi János 
és kora című monográfiája 1907-ben jelent meg.

3 5 1 Székelés.



nagyobb lelki szenvedések nélkül. Ebédnél találkozom Kanizsay 
Ferenccel. Délután Jóskát meglátogatjuk. Höflich dr. jelen. Beretvás-dalok 
Ady-versre. Este a nagy Busonit352 hallgatom. Játszik. Bachot és Chopint.

1909. december 3., péntek

Kelés 8-kor kedvvel, diákosan. Délig előadáson. „Nincs dohány: 
házbért kéne fizetni.” Legkomiszabb a pénzszükség. Sándorka ismét kisegít.

Neuraszténia a legjavából. Ebéd után tanulnék, de lehetetlen. Az 
utca a legszebb: világos ultramarinban úszik. Alvás 2[-től] 3[-ig]. írás
tanulás. Séta 6[-tól] 7[-ig] Jóskával és Ly[cá]-val. Vacsora otthon. 8[-tól] 
9[-ig] Jóskával és Sándorkával tejcsamokban. Este fürdés Sándor-kával. 
Majdnem kijavít. Nyugodtak az idegek. 12-ig olvasok: Multatuli353 
Szaidzsa.

1909. december 4., szombat

Egy kitűnő éjszaka, amilyenre még egyre egyhamar nem tudok 
emlékezni. Új színű álmok. Az ágy kellemesen meleg, s mintha 10 méter 
mélységben aludnék biztos talajon. 5-kor fölébredés. Teljes kialudott- 
ság. Gondolkozom, hogy fölkeljek-e. spekulációk, hangulatok élvezése 
közben elszunnyadok. S csak 7-kor öltözök föl. Kissé még maradt a teg
napi neuraszténiából. Reggeli: Magyfar] Sz[alon]. írás: Egy gárdista 
naplója,354 1 2[-től] l[-ig] ügyek intézése, séta. Ebéd 1 [-tői] 2[-ig]. Jós
ka. Halasy Bandi is ott van. Kellemetlen s a jelenléte fokozza a neurasz- 
téniát. Elmegy. A legkomiszabb hangulat. Úgy érzem magam, mintha 
legalábbis többszörösen sikkasztottam volna. A muzsikán elmulatunk 
Jószeffel, de nem tudok egy szót se kimondani. S a nap többi részében 
jön azután a java. Kedvetlenül készülök a Colbertson-hangversenyre:355

3 5 2  Busoni, Ferruccio Benvenuto (1866-1924) olasz zongoraművész.
3 5 3  Multatuli (írói álnév): Eduard Douwes Dekker (1820-1887) holland költő, regény- 

és tanulmányíró. Elbészélései Szaidzsa és egyéb történetek címmel 1901-ben 
jelentek meg.

3 3 4  Nincs tudomásunk arról, hogy a Jász Dezső az említett írást befejezte és publikálta 
volna

3 5 5  Colbertson, Sasa (1894—?) hegedűművész. Tizennégy éves korában, 1908. novem
ber elején mutatkozott be először a budapesti közönségnek. Koncertjéről Csáth 
Géza A Polgár 1908. november 7-i számának 6 . oldalán számolt be.



Hát jó, legyen! Magamnak föl van írva, de a plakátokon keresve sem 
találom. „Bizonyosan elhalasztották” -  mondom. És beülök egy tejcsar
nokba lassú teázásra rummal, hogy kissé felhúzzam magam. S talán 
utána hazatérve dolgozhatok valamit. Nyugodtan elköltöm s fözöm 
javában a témákat, amikor kezembe kerül egész véletlenül egy lap. 
Ebben az áll, hogy C[olbertson] S[asa] ma tartja hangversenyét. Elké
pedek. Föl van dúlva minden. Teljes góleszban vagyok. Megnézek még 
egy újságot. Az is ugyanezt mondja. Mentésen spekulálok, bár a pillanat 
„nagyszerűsége” olyan, hogy nem bánnám, ha egy vonat eloszlatna min
denestől. Kieszelem s meg is teszem teljes elszántsággal. A M[agyar] 
Sz[alon] kávéházba megyek feketére. Megvárom a tíz órát -  miközben 
akaratom ellenére megnevettet A Nap s betelefonnálok Fodornak a 
Független Magyarhoz. Leadja a véleményét. Megírom a referádét és 
telefonon lediktálom A Polgárnak.356 Orrolnak érte, de mégis kivágom 
magam. (Elkészítve tartottam az igazolást, hogy: Azért nem mentem be 
a jegyért, mert már előbb szereztem, s ezzel mentem be a hang
versenyre.) A semmi ügy fölizgatott és teljesen elfoglalt. Utána alaposan 
kifáradtam, de jól éreztem magam. Fejfájással 1 óra felé elaludtam.

1909. december 19., vasárnap

Kollokviumok357 és fizikavizsga miatt elmarad minden más tevé
kenység, ami nem vág össze gyógyszerész voltommal. Naplót se írok. 
Hangverseny azonban van bőven. Járok. Mert az estékre van éppen 
szükségem: a nappal úgyis gyötör és bosszant; 2 óra előtt pedig úgyse 
tudok elaludni. Azért is megyek, hogy gaz természetemnek megmutas
sam: fáradtságát le tudom győzni az akaratommal. S némileg magamnak 
kell imponálnom, hogy pár napi tanulással le fogom rakni a kollokvi
umokat, amellett hogy entellektüel életet élek. A terminusos napok előtt 
tehát pár nappal megszűnnek a hangversenyek: Jóska jár, és késő estig 
ülök a növénytan mellett. Elfáradok, szenvedek, mert nem ízlik és türel- 
metlenkedek, hogy még ez a hét is, amit e rongy tárggyal töltök, ellopott 
és értéktelen. Annál is inkább, mert közben írásvágyam van többször. 
Az akaratomnak érvényesülni kell, bármennyire makacskodik is a gaz

3 5 6  A beszámolót J. D. szignóval Filharmónia címmel közölte A Polgár 1909. 
december 21-i (V. évf. 300.) számának 8 . oldalán.

3 5 7  Kisebb egyetemi vagy főiskolai vizsga.



agyvelő. Ilyenformán véresen megy a tanulás. Apáék 11 [-tői] 13-ig fönt 
vannak Pesten, nem tudom, minek; épp akkor, amikor legnagyobb nyu
godtságra volna szükségem, hogy tanulhassak. Mandit magukkal hoz
zák. Kellemetlen hatást tesz és mindannyiszor unatkozom társaságuk
ban. Vasárnap délután megebédelve apuskáéknál (a Pannóniában) ked
ves megértésben iszunk tokait, de bosszantanak a nagynénik ízléstelen
ségei és rossz viccei. A kollokvium előtti napokban párszor néhány pil
lanatra eufóriás358 vagyok, amit a tanulás okoz. De csak pár pillanatra. 
Hétfőn (13.) reggel lekollokválok növénytanból fele oly sikerrel, mint 
reméltem. Mágócsy359 a nemzetgazdász és kertész szemtelenkedik: fizi- 
ólogiai kérdéseket ad föl. Pechem van, mint mindig. Végeredményben 
elégségest kapok. Következő egy nap alatt elolvashatom a frissen vásá
rolt fizikai jegyzetet feszült figyelemmel és gyors igyekvéssel. Sándor- 
kával esténként beszélgettünk az ágyban, vagy vetkőzés közben. Kitű
nően esik, a társasága kedves és érdekes. -  14. Fáradt vagyok. Este [a] 
Marteau36°-Reger-361 estélyen vagyok. A referáda megírása nehezen megy. 
A fizikavizsga 16-án van. Korai kelés. Borotválkozás. Reggeli otthon. 
Egyptomi cigaretták. Defekálás. Jó előjelek. 9[-től] 'A 11-ig várom, míg 
rám kerül a sor, vigyázva az idegek nyugodtan tartására. Jól sikerül. 
Lassan és meggondolva beszélhetek. Jóra tippelek. Utána biliárdparti 
Frank Gyulával. Egy óráig tart. Megnyerem. Fejfájás nagy. Teljesen el vagyok 
csigázva. Úgy érzem, hogy az idegeim teljesen kimerültek. Próbálok 
aludni. l[-től] 2-ig besötétített szobában fekszem: nem sikerül. Grófnő 
írt. Elolvasom. Kedves. A közérzés azonban rosszabbodik. Ebéd Sán- 
dorkával jó hangulatban. Utána alvás majdnem két órát. Tanulás kémiából. 
Este Kemény-Schiffer vonósnégyes. Weiner trióját játsszák. Rosszul. 
Bosszankodom egy darabig -  otthagyom. Haza: tanulás. Másnap kelés
8-kor, tanulás 'A 10-ig. Végre 12-kor sor kerül rám s lekollokválok kémi
ából. Közönséges dolgokat kérdez. Fáradt vagyok, amennyire lehet, össze
szedem magam. Egy pillanatra drukkolok, de nem sokat törődöm az egésszel. 
Nem tudom, mi az a disszociáció.362 Végre az öreg Lengyel363 mégis elfo
gadja a kollokviumom.

3 5 8  Fokozott jókedv, felhangolt kedélyállapot.
3 5 9  Mágócsy Dietz Sándor (1855-1945) botanikus, növénymorfológus és fizikus, 

egyetemi tanár, az MTA tagja.
3 6 0  Marteau, Henri (1874-1934) francia hegedűművész.
3 6 1 Reger, Max (1873-1916) német zeneszerző.
3 6 2  Szétbomlás, szétválás, visszaalakítható bomlási folyamat a kémiában, az asszo

ciáció megszűnése, felbomlása.
3 6 3  Lengyel Géza (1844-1913) vegyész, egyetemi tanár, az MTA tagja.



Azt hittem, hogy jól fogom érezni magam ezek után. Kissé bánkódtam. 
Csalódtam. Utóbb irodalmi dolgok fellendítettek. S a karácsonyi haza
utazás. Ez határozottan izgatott. S az, hogy Józsi bácsával utazhatom, 
kialudhatom magam, pár napig gond nélkül lehetek és írhatok kedvemre.

1909. december 21., kedd

Délelőttre maradt még egy kollokvium: [a] nőv[ény]t[ani] gyakor
laté. Pár perc alatt megvan. Ez sikerül jóra. A tandíjam azonban nincs 
meg, mert elhűlve tudom meg, hogy Lengyel nem fogadta el a kollokvi
umomat. Próbálom magam túltenni az egészen, s lehetőleg gyorsan 
appercipiálni364 a komiszságokat, amelyeket a nagyszerű Véletlen kiké
szített számomra.

Délután Molnár Ferencékhez megyünk Józseffel. Otthon van Mol- 
námé365 és két húga366 A miliő kedves. Jól érzem magam. S a nők kelle
mesek. Sötétbarna tapétás szoba. Keveset beszélek: nyoma maradt még 
a reggeli dolgoknak. Az impressziók jók. M[olnár]né a legbájosabb asz- 
szonyok egyike s határozottan szimpatikus. Eltávozás villamoson velők 
egy darabig. Azután haza. És vacsora 13 krajcárért komisz és fájdalmas. 
Utána írás, erőszakos és túl öntudatos.

Jó társaság volt, amilyet már régóta kívántam. Ezután képtelenség 
bárkit is elviselni.

Lefekvés későn.

1909. december 22., szerda

Indexaláiratások. Séta Jóskához egy novelláért,367 amelyet délután 
elviszek Osinak és pénzre váltom. Ezen fogunk hazautazni. Sándorka 
délben elutazik. Magam vagyok. A lakás komisz és barátságtalan. Este 
Molnár F[erenc] Liliomét nézem meg a Vígszínházban. Kissé fáradt 
vagyok. De ez kellemes. S az élvezést minden pontra kiterjesztem. Pom
pás este. Jobban nem lehet mulatni. Találkozom Berkes Jóskával, régi

3 6 4  Felfog, megért.
3 6 5  Molnár Ferencné Vészi Margit (1885-1961) író, újságíró. Csáth Géza baráti 

köréhez tartozott.
3 6 6  Vészi Edit és Vészi Lenke.
3 6 7  Valószínűleg az Egy vidéki gimnazista naplójából című novelláról van szó,

amely először a Nyugat 1910. május 1-jei (III évf., 9.) számának 621-627. 
oldalán jelent meg. , 9 - 7



osztálytársammal, aki arról beszél, hogy a színműveket látogatja. Köny
velő. Borzasztó kis intelligenciájú ember, s fogalma sincs arról, mi az 
öntudat. Beszél marhaságokat. Sajnálom és töröm. Hazasétálok. Otthon 
magam vagyok és félek, hogy valaki az ágy alatt lesz, alkalomadtán 
kijön és megfojt. Megnézni nem merem. Lefekszem. A sötétben lesem, 
hogy kijön-e. 1 óráig nem jön. Azután elalszom.

1909. december 23., csütörtök

A mosdásnál Elek (Rajz)368 megérkezik. Friss és irigylésre méltóan 
eleven. Nem tudok vele beszélgetni. Délelőtt pakolok ócska papírskatu
lyákba, s a csomagok tetejéről hegedülök a Bach-szonátákból. Alszom egy 
félórát. Ebéd Elekkel. Utána vele megyek. A séta soká tart. Elbúcsúzunk. 
Pont akkor érkezem haza, amikor Jóska kocsival megáll a ház előtt. Sietés. 
Kellemetlen minden és semmi kedvem a hazautazáshoz.

Nemsokára jobb minden: a gyorsvonat étkezőkocsijában fekete előtt 
szivarozunk József bátyával. Mindketten a neuraszténia bizonyos 
adagjával letagadhatatlanul rendelkezünk. Beszélgetünk a Liliomról, 
írásról, életművészetről. Elolvasom a tegnap írt novellámat. Találkozunk 
Kanizsay Ferenccel. Beszélgetés. Deke. Bróm. Fárasztó az utazás és 
forró a kocsi. Már agyoncigarettáztuk magunkat. Nincs csinálni való. 
Várjuk a megérkezést. Apáék mindannyian az állomáson várnak.

Az otthon nemigen ízlik. Nincs harmónia, bár a család, úgy látszik, 
jól áll anyagilag. írni nem lehet, magány nincs. Rossz. A zongorázás 
jólesik. Szabadka, mint egy játékváros hat rám, amelyben nincs komoly 
élet. Vacsorák és ebédek Budanovicséknál s viszont ők nálunk. Tűrés. 
Szivarok. Nagyon keveset írok.

Olvasás sok. Kupcsay Felicián:369 A boldogság kiskátéja. Szomory:370 
Az isteni kert. Molnár F[erenc]: Ketten beszélgetnek. Lengyel Menyhért:371 
Taifun, Bíró Lajos: A diadalmas asszony. Turgenyev: Apák és fiúk.

3 6 8 Rajz Sándor öccse.
3 6 9  Kupcsay Felicián (1876-1964) kultuszminiszteri tanácsos. Misztikus novellá

kat írt. Az említett kötet (1910-es dátummal) már 1909-ben megjelenhetett, 
nem pedig 1911-ben, ahogyan az a Magyar Irodalmi Lexikonban (1963) olvasható.

3 7 0  Szomory Dezső (1869-1944) író, újságíró. A novelláskötet 1909 karácso
nyán jelent meg.

3 7 1  Lengyel Menyhért (1880-1974) író, újságíró. A Taifun című drámáját a Vígszín
ház 1907-ben mutatta be.



Zongorázás: Beethoven zongoradarabjai. Mozart és Haydn szonátái. 
Színház: Maeterlinck:372 Mária Magdolna, Parasztbecsület.373 
Szilveszterkor a Lloyd estélye. Semmi új és értékes.

1910. január 10., hétfő

Meglátogatom Matyit (Horváth). Rosszul áll a fiú. Az epeköve mellé 
kiütött régi gonorrhoeája.374 Megkér, hogy legyek a patikában. Ott mara
dok egy hétig, 17[-től] este 7-ig. Eddig megtörténik a patika átadása is. 
Kapok Matyinétől munkámért 55 kroncsit.

Közben 13-án (csütörtök) este 12-kor egy kitűnő coitust csinálok. 
Kocsis Jolán egy kupiban. Kedves lány és szót fogad. A folyosók és a 
vörösfényes szobák jól hatnak. Ezen az estén egy órakor fekszem.

Általában otthon nem alszom jól. Korán fölkeltenek. S csak a zon
gorázás okoz élvezetet.

17-én este teljesen elfáradva a patikai munkától pakoláshoz fogok. 
11 órakor lefekszem és 2 órakor már fölkelek. Rosszul érzem magam. 
3 órakor indul a vonat. Aludni alig sikerül a kupéban. Rossz álmok. Ideges 
ébrenlét. Orvosságok nevei kóvályognak a fejemben és bosszantanak. 
7 órakor megérkezem. Pest jólesik: alig vártam már, hogy magam legyek.

3 7 2  Maeterlinck, Maurice (1862-1949) belga költő, drámaíró és esszéista. A főbb 
müvei közé tartozó drámát Adorján Andor (1883-1944) fordította magyarra.

3 7 3  Az opera szerzője Pietro Mascagni (1863-1945) olasz zeneszerző.
3 7 4  Nemi betegség: kankó, tripper.



Délelőtt iratkozás. Levelezőlapok írása. Teljes fáradtság és neurasz
ténia. Délután Jóskát látogatom. Kövér és jó  színben van. Délután pénz
szerzést Osinál. Este Földes Imrének375 Kuruzslóját nézem. Jó dráma. 
Sokat tanulok tőle. Otthon csevegés Jóskával és Sándorral, de egészen 
másképp, mint azelőtt. Mindhárman, amíg nem találkoztunk, valahogy 
idegenül fejlődtünk. Alvás 12-kor tiszta ágyban.

1910. január 20., csütörtök

Ez a nap csak azért ért valamit, mert a délelőtt kitűnő volt. A legfi
nomabb eufória. Finom, nem erős. Csak annyi, hogy mindent a legtelje
sebben kiélvezhettem. És többet sohase kívánnék. Ezen a délelőttön 
néhány igazán boldog órám volt.

1910. január 22., szombat.

Délelőtt eső esik. Komiszul érzem magam. Neuraszténia a leg
cifrább. Mintha nekem külön kiválasztották volna.

Délután Vi 6-kor Molnámé. Kitűnően érzem magam e helyen. De 
mégis bizonyos irigységgel látom, hogy M[olnár]né eufóriás. Konflin376 
jövök be vele a városba. Kedves és érdekes csevegés. Amint elválok 
tőle, még komiszabb neuraszténia tér vissza.

Gyalázatos! Semmit sem tudok csinálni!

1910. január 26., szerda

Du. 1-kor érkeznek apáék. Jóskával és velők jó  délutánt töltünk 
kávéházban és utcán. Este a Zeneakadémia estélye, amelyen 
B[udanovics] Mariska is fellép. (Apáék tkp. ezért jöttek.) Sikerül a 
szereplés. Utána együtt vacsorázunk mindannyian az Oktogon vendég
lőben, Sándor is. Olga, bátyja és még néhányan súlyosítják a társaságot. 
Alkohol, szivar. Éjfélig együtt maradunk részeges csevegésben, amely

3 7 5  Földes Imre (1881-1958) író.
3 7 6  Konflis: egylovas bérkocsi.



persze a hiányzó kitűnő szellem helyett van. Jobb nem lehet: ami van, 
azzal meg kell elégedni. Hazatérés gyalog: Árpi, Sándor, Jóska. Jóska 
nálunk alszik. Az éjszaka rossz. Hideg van és kis láz jelentkezik.

1910. január 27., csütörtök

Va 7-kor fölkelek Jóska ked
véért, neki '/2 8-ra bent kell lenni 
a klinikán. Álmos vagyok, 
fejfájás. Délfelé föllendülök és 
kis törkő377 mellett pompásan 
megy az írás.

Este Jóskánál látogatás apá- 
ékkal. Kellemetlen jelenetek: 
apuska formálisan fölforr, mert 
sok pénzt kérek, és nem tudja 
megérteni, hogy annyiból nem 
lehet megélni, amennyit ő ad. 
(Részemről persze buta önvá
dolások magamban.)

Hangverseny a Royalban: 
Kemény-vonósnégyes. Komisz. 
Levágom. Az írás jól megy, 
mert a neuraszténia miatt nyu

godtan jönnek a gondolatok. Vacsora apáékkal. Mariska hazakísérése. 
Gyalog vissza. 1 óra után ágyba kerülök.

Dr. Brenner József a Moravcsik- 
klinikán gyakornoki éveinek

kezdetén

1910. január 28. péntek

A délutáni gyorssal elmennek apáék. Azután együtt vagyunk 
Józseffel. Vacsora is vele. Tónus híján kissé érzéketlen vagyok. Este 
coitus Emmával, egy gyönyörű nővel. Erős erekció. Okosan beszél és 
nagyon szimpatikus. Szemei M. R-éhez hasonlítanak. Utána kitűnő 
alvás Vi 10-ig. Bár az „óvszer-szerkezet” kiszakadt, de nyugodt vagyok 
a mosdások után.

377 Törkölypálinka.



Kis fáradtság egész nap. Este Friedmann-hangverseny.378 Elég jól 
érzem magam. Az idő pompás, száradó. Finom szelek libegnek az 
utcákon. Vz 12-ig kávéházban vagyunk Józseffel. Tárgyal a Harmónia 
igazgatójával egy zenei szaklapról, amelynek ő lenne a szerkesztője. 
Éjfélkor hazaérek. Semmit nem vagyok fáradt. S valami szenzáció kel
lene. Elolvasom Tolsztojnak A Kreutzer-szonátájét,379 Tetszik. V4 3-kor 
fekszem le, s nyugodtan alszom, mert holnap nincs iskola.

1910. február 4., péntek

Alvás 10-ig. Nyugodt délelőtt. A reggeli a hangulat a későn kelés 
miatt belenyúlik a délutánba. Sőt az idegek nyugodtsága is sokáig meg
marad. Ebéd után Jóska egy jó  novelláját380 másolom, s estefelé elsütöm 
a Független Magyarországnál. 15 kroncsi jár érte. Mivel van pénz, arány
talanul jobban érzem magam. Este Schmidthauer381 orgonaestélye. Unal
mas. Kissé rosszkedvű is vagyok. Fél tizenegyre már otthon vagyok. A 
lépcsőházban elfogom egy II. emeleten lakó doktor szép szobalányát. 
Hivom föl. Nem jön. A lépcsőkön csókolódzás. Bájosan siklik ki a 
karomból. S ingerlően ellenkezik. 11-ig harcolok, nem megy. Haza
megyek s 1 óráig írok. Apuska megküldte a gázsit: az asztalon találom. 
A bankók láttára ismét jól érzem magam.

1910. február 5., szombat

Későn kelés. Kávéház, lapok. 12[-től] 2[-ig] hegedülés: Bach. 
Délután olvasás: Turgenyev. József bejön. Csevegünk, együtt ozson- 
názunk. A darabját viszi Beöthynek.382 A JanikaiSi a címe. Magam va
csorázok otthon. Gyönyörű idő van, s az ígéret szerint Rózsi, a tegnapi

3 7 8  Friedmann, Ignaz (1882-1948) lengyel zongoraművész.
3 7 9  Tolsztoj, Lev (1828-1910) orosz író.
3 8 0 Minden bizonnyal a Gyilkosság című novelláról van szó, melyet 1910. február 

6 -án közölt a Független Magyarország.
3 8 1 Schmidthauer Lajos (1882-1958) magyar orgonaművész.
3 8 2  Beöthy László (1873-1931) színházigazgató, író, újságíró. Ebben az időben 

a Magyar Színháznak volt az igazgatója.
3 8 3 Csáth Géza drámáját 1910. május 24-án mutatta be a Magyar Színház.



szobalány kilnn lesz a kapuban és följön a lakásomra. Az egész ügy csak 
azért izgat, hogy Johannát, háziasszonyomat kijátsszam. Nem engedi meg 
ui., hogy nőt hozzunk a lakásba, én azonban éjjel föl fogom hozni, amikor 
mindenki alszik. S a szobában mégiscsak fogok coitálni. A nő tényleg 
künn van; beszélgetünk. Fölmenni azonban még korán van. A ház- 
mestemé kis szobájában viccelünk. Undorító, komisz tréfák kerülnek elő. 
A lány nem akar mozdulni. Jó idő múlva hívom. Majd fölmegy a laká
sukba teát csinálni. Várom a gangon, sokáig. A szobákon szaladgál 
keresztül. Borzasztó kellemetlen helyzet. A bal karom egészen elbénul az 
izgalomtól. Az arcom tüzel. Elkészül a teával, s visszamegy a 
házmesteméhez. Jönni nem akar. Kijelenti, hogy 11 óra, késő van. 
Mindjárt hazajönnek az urai. Mit csináljak? Hazamegyek. Egészen el
csigázva szivarra gyújtok, mint az oroszok ilyenkor, és [a] nyitott ablakon 
kinézek az utcára.

1910. február 6., vasárnap

A legnyugodtabb délelőtt. Olyanféle nyugodtság, amilyet az impo
tensek érezhetnek. Ehhez azonban a szellemi nyugalom is hozzájön. 
10[-től] l[-ig] kávéházban olvasom a lapokat, türelemmel és érdek
lődéssel. Fél órát sétálok a Duna-parton jó ruhák és vékony bokák 
között. Sándorral és Desirével ebédelek. Ila is ott van. Régi ismerős. S 
az érettségi utáni (augusztus) néhány komisz nap emlékének szerzője. 
Kissé vén és csaknem egészen elzüllött. Hazakísérjük.

Szivar, Turgenyev. Egészen tavaszi délután van.
5[-től] 8[-ig] Jóskánál vagyunk Sándorral. Lycát is ott találjuk; az 

ágyban fekszik ingesen. Pompásan fest. 6 óra felé Sándor és József 
lemennek betegeket vizsgálni. Lycával maradok. Akció ad stuprum. 
Vi órán keresztül. Nem sikerül. A nyugalmamnak vége van, amely oly 
kitűnő volt mindeddig, s határozottan egy jó  darab neuraszténia érkezik 
meg. Szótalan szomorúság. Kis tónus azonban megvan. Vacsora Sán
dorral. Csevegés a napi dolgokról. Ágyban elolvasom Turgenyevnek a 
Füst c. regényét végig. Pompásan csúfolja ki az öreg az oroszok 
érzékenykedését s romanticizmusát. Helyenként igazán mulatságos. S 
komoly írói vonások feküsznek benne. Lehet tanulni tőle, bár rossz



elbeszélő. Szerkeszteni nem tud, a formája gyenge, s a legközönsége
sebb machinációkat szedi elő, ha valahol megakad. Mégiscsak 
Dosztojevszkij a legnagyobb orosz író.

1910. feb ru á r 7., hétfő

Későn kelés. Teljesen jól érzem magam, hogy nem kell feléje se 
nézni az iskolának, s hogy semmit sem hallok komisz pályámról, ame
lyet annyira utálok. Irodalmi dolgokon töröm a fejem, s a lapokban szag
lászok téma után, amelyből hamarosan pénzt lehetne csinálni. 
Harmónia.

Délután elolvasok néhány részletet a gárdista leveleiből s írok is 
hozzá keveset. Elég jónak látszik, bár egyáltalán nem vagyok vele 
megelégedve. Kissé tónusban vagyok azonban, s az írás elég könnyen 
megy, a téma pedig érdekes. 5[-től] lA 7[-ig] alszom mélyen és jól. Utána 
hangversenyre megyek, s könnyen elviselem a komisz énekesnőt (Hardy 
Helén) . 3 8 4 Friss vagyok és ezen az estén biztosan érzem, hogy mégis si
kerülni fog minden, amit akarok. A szerkesztőségben megvacsorázok 25 
vasból és könnyen írok. S az ágyban Freudnak az álomfejtéseiről olva
sok. 1 órakor elalszom és ezzel jól zárul a nap.

1910. feb ru á r 8 ., kedd

Ez a nap mily ellentéte a tegnapinak! Elejétől végig megfordította. 
Korán ébredek: nem tudok aludni, VS 8 -ra már felöltözöm. Délig írok a 
kávéházban. Jólesik. Ebéd után kis neuraszténia jelentkezik, amely 
rohamosan nő. Jóskánál folytatom az írást, bár nem megy úgy, ahogy 
szeretném. Az öreg elolvassa. Bosszankodik rajta, hogy milyen rossz. 
Nem mondja, de látom. S azt se mondja, hogy: „Dezső, ne írj te, nem 
érdemes neked.” Pedig el tudnám viselni a legborzasztóbb kijelentést is, 
ha őszinte és igaz. Egy szót se szól. Eljövök komisz esőben. Eisner 
Bruno3 8 5 hangversenyére megyek. Fölizgat e csibész bécsi zongorás. Jól

384 Hardy Helén (? -  ?) operaénekes, Csáth Géza tetszését sem nyelte meg az Opera
ház Carmenjének 1910. április 9-i előadásában nyújtott alakítása: “Micaelája 
intonációban, tempóvételben bizonytalan” -  állapította meg róla a Világ másnapi 
(I. évf. 11.) számának 11. oldalán megjelent beszámolójában.

385 Eisner, Bruno (1884- ?) osztrák zongoraművész.
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játszik és ért hozzá. De hisztériás bolond, s a mimikája borzasztóan 
meggyőző és fölsrófolja az embert. A közönséget valósággal lázban tar
totta. Gyalog jövök haza, mert szép idő van, az eső csöpörög, s kevés a 
pénzem. Keservesnek látom az életet és nem sokat érőnek. Nem bízom 
semmiben sem. „Úgysem sikerül nekem, amit akarok. Fölösleges is, 
hogy éljek. Bízzuk a jövőre, hátha mégis történik valami. Egyelőre 
azonban dolgozni kell. Véresen és elkeseredetten. S ha bele is döglök, 
de megcsinálom azt, amit akarok. Meg-csi-nálom!”

Ilyen őrült bizonytalanságban alszom el, s az álmom tele van „nemi 
jelenetekkel”. Rossz éjszaka.

1910. február 10., csütörtök

Ma 20 éves vagyok. Ez a kerek szám egész idegenül mered bele a 
gondolkodásomba. Ez a 20 egy mezsgye, amelyet átléptem, s amelytől 
minden pillanatban távolabb vagyok. Kétségtelen, hogy az öregedés 
borzaszt meg ebben a számban. S az, hogy mégiscsak majdnem egy 
negyedszázadot éltem, és a terveimnek még a negyedrésze sem valósult 
[meg]. Pedig holtbiztos, hogy fél századnál tovább alig élek. S még 
eddig jóformán semmit sem csináltam.

Jófajta neuraszteniám megjelenik és semmiképen sem hajlandó 
engem itt hagyni. A fene egye. Komisz nap ez. Borzasztó szerencsét
lennek érzem magam. S épp ilyenkor kell az embernek rájönni arra, 
hogy 20 éves? Végre is, ha rosszak az idegei és semmiképen sem 
használhatja magát, akkor komoly dolog ez!

Segíteni rajta? Egyelőre csak az akaratommal próbálok. S ha sikerül, 
jó. Ha nem, akkor csalódottan le kell mondanom minden vágyról és 
ambícióról s kénytelen vagyok megelégedni az egyszerű gyógysze- 
részséggel. Ez pedig ugyancsak nyomorúságos kilátás. Próbáljuk!

Hazulról levlapon gratulál apa a család nevében. A sorokban nem 
találok semmit, s gondolkodás nélkül napirendre térek. Másnap (febr. 
11.) József bejön s kedvesen megölel. Sétálunk, cigarettát vesz ajándék
ba. Ő elég jó kedélyű. Nem tudok föllendülni. A Váci utcán banduko
lunk végig villanyfényben csinos nők között. Deprimált vagyok, komisz 
és kínos. Alig beszélünk.



Ő hangversenyre, én az Operába megyek. A parfüm és [a] 
lánynyakak javítanak a kedélyemen. Az opera azonban rossz: 
Meyerbeer3 8 6  A hugenották. Együtt vacsorázunk, s mulatunk a Pesti 
Futáron.

Késői hazatérés. Rossz éjjel.

1910. február 13., vasárnap

Éppoly gyalázatos nap, mint a többi.
Délután Jóskával és Lycával együtt vagyok. Idegesség. Csevegés. 

Öreggel jólesik. S kissé mulatunk.
Este a szimfonikusok hangversenye látszólag helyrehoz. Loeffler3 8 7  

Tintagiles halála nagyszerű zenekari munka és érdekel.
Vacsora egy rossz korcsmában, ahol kártyáznak és káromkodnak 

szifós3 8 8  szobafestők, kuplerosok és postások.
Fekvés éjfélkor.

386 Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) német születésű zeneszerző.
387 Loeffler, Charles Martin (1861-1935) amerikai zeneszerző.
388 Kapatos, ittas, kótyagos, italos, iszákos.



UTÓSZÓ

ígéretes kezdet, s az írói véna gyors elapadása -  így lehetne röviden 
jellemezni Jász Dezső (1890-1967) írói és kritikusi munkásságát, 
akinek a neve ma már csak csak azok számára hangzik ismerősen, akik 
otthonosan mozognak a múlt század eleji irodalmi eseményekben. Pedig 
szép számban voltak olyanok, akik azt hitték, hogy ugyanolyan fényes 
karrier vár rá, mint bátyjára, a nála három évvel idősebb Brenner 
Józsefre, akit Csáth Géza néven tart számon az irodalomtörténet, akinek 
munkásságát mind a három műfajban: a novellisztikaban, a zenekri
tikában és a zeneesztétikában példaképének tekintette. Kezdetben úgy is 
látszott, hogy neki is ugyanúgy kijut a sikerből, mint testvérének, az új 
magyar novellisztika egyik legjelentősebb megújítójának, akitől a beért 
és fölnövekvő nemzedék tagjai egyaránt a műfaj mind tartalmi, mind 
formai megújulását, újabb értékekkel való gazdagodását várták. Első 
kötetei föl is jogosították erre, sőt Janika című tragikomédiáját, ame
lyet a Magyar Színház 1910. május 24-én mutatott be a főszerepben 
Rátkai Mártonnal meglehetősen mérsékelt sikerrel, némelyek -  mint 
például -  a kifinomult érzékű Vészi Margit -  az első igazi korszerű ma
gyar drámának tartották. Volt tehát Jász Dezsőnek kire fölnéznie, kit 
követnie, példaképének tartania, kitől tanulnia, annál is inkább, mert 
bátyja sohasem tagadta meg tőle a segítséget, sem a gimnázium 
önképzőkörében kifejtett munkássága során, sem a későbbi években, sőt 
ő szorgalmazta írásainak közlését a napilapok -  a Bácskai Hírlap, A 
Világ, A Polgár, a Politikai Hetiszemle -  redakciói mellett a kor vezető 
irodalmi orgánumának, a Nyugat szerkesztőségében is.

Ilyen előzmények után és ilyen tehertétellel a vállán kezdte írói 
pályáját az ifjú Jász Dezső, akinek -  mint ahogyan az az elmondottak
ból sejthető -  minden vágya az volt, hogy egyre népszerűbb bátyja 
nyomdokaiba lépjen. Miközben az érettségire, majd az egyetemi 
fölvételi vizsgára készült, nem csak versírásban próbálta ki írás
készségét, hanem azokban a műfajokban is, amelyekben testvére leg
nagyobb sikereit érte el. Sorozatos csalódások után elküldte írásait az 
akkor már Pesten élő egyetemista bátyjának, aki nem csupán javítgatta, 
csiszolgatta és helyenként átdolgozza őket, hanem precíz utasítást is



adott neki arra vonatkozólag, hogyan kel fölépíteni egy novellát, miként 
kell vezetnie a cselekményt. Verseit ugyan nem éltékelte különösebben, 
de azért -  bizonyára testvéri tapintatosságból -  olykor meg is dicsérte, 
nehogy megsértse önérzetességét és kedvét szegje, mint ahogyan azt
1908. február 7-i, közületien levelében tette: „A versed tetszik nekem. 
Nem vers ugyan, de művészet. Ha a sorokat úgy írod, mint megjelöltem, 
sokkal jobban hat a dolog. Némileg Ady-hatás érzik, de ez nem csoda. 
Buta dolog, ha az ember a művészet országának egyedül indul. A 
próbálkozás birodalmában -  ha magában van -  évekig elbolyonghat, de 
ha egy disztingvált úr kísérőjének szegődik, gyorsabban megy a dolog. 
És akkor a határnál búcsút mondhatnak egymásnak. Meg kell azonban 
szívelned egy tanácsomat. Stílusod, látásod, mondatszerkesztésed 
egyaránt a humor magaslatai felé irányítják az utadat. Erre fordítsd a 
lépteidet. Olvass Csehovot és Mark Twaint. Én is jól érzem, hogy 3-4  
év nem telik el, s humorista leszel. Addig azonban kiveszem a részem a 
hónaljszagból és a parfümből.”

Csáth zenekritikus öcsét is biztatta, ösztökélte az írásra, ha azt cser
benhagyta az ihlet, amit maga is érdemesnek tartott följegyezni napló
jában 1908. november 15-án, amikor megbízást kapott Az Élet szerkesz
tőjétől, hogy írjon beszámolót Mihalovich Ödön Toldi szerelme című 
operájáról. Bárhogy igyekezett, nem ment a munka, mert erőt vettek 
rajta -  akárcsak más napokon rendszerint -  a komisz, cifra neuraszténia, 
a fejfájás, a kényszerképzetek, a deprimáltság, az életuntság, az 
öngyülölet és egyéb, bénítóan ható érzelmek. „Erőszakoskodom: írni 
kell” -  jegyezte föl naplójába. -  Hozzáfogok, de az akaratnak nem 
engedelmeskedik a képesség. Este 12 óráig ülünk Józseffel a redak- 
cióban. Szegény öreg, mai napja neki se különb, mint az enyém, s a 
mulasztásaimat mégis pótolta. Bámulatos az akaróképessége és tehet
sége, amely kéznél van nála ilyenkor is.” (1909. nov. 15.)

A „Nem tudok írni!” mondat, a kétség, hogy sikerül-e valaha is az, 
amit akar, s van-e egyáltalán tehetsége az íráshoz, gyakran előfordul a 
füzetekben, de elég gyakran az elégedettség érzése is, hogyha nem 
gyötri kibírhatatlan ideggyengesége, nem esik nehezére szabatosan meg
fogalmaznia mondanivalóját egy-egy művész teljesítményéről, bár jól 
tudja, hogy ezek az referádák közel sem olyan zseniálisak, mint a 
Nyugat vezető tehetségeinek beszámolói. Eleinte ugyan még nem



elégedett magával: „írni vágyás állandóan, de nincs energiám és világos 
gondolatom, hogy formába önthetném” (1909. okt. 5.) Máskor megelé
gedettséggel állapítja meg: „12-ig maradok a Barossban jó csendben és 
írok. Semmi idegesség. A gondolatok jól jönnek (nekem az este való), 
ám még mindig lassan. Az írás kifejezése és megcsinálása még nincs a 
kezemben, de veszem észre, hogy lassan közeledek hozzá.” (1908. nov. 
21.) Állandóan irodalmi dolgokon töri a fejét, s a lapokat böngészve 
keres témát, amint azt a bátyjától látta, bár néha úgy érzi, hogy számára 
inkább a piktúra való, mintsem a muzsika, de fél, hogy a boldogtalan
ságba beleőrül, keservesnek látja az életet, nem bízik semmiben, attól 
tart, hogy semmi sem fog sikerülni neki, amit akar, de végül mégiscsak 
felülkerekedik benne életösztöne: „Ha igaz, majd csak elfogy a 
keserűség, s ez a sötét kór, aztán boldogabb lehetek a most hiányzó 
akarattal és tehetséggel. Sokat várok még az évektől, vagy én adok 
nekik, utóvégre valamennyiünknek kell adni. Meit megöl engem ez a 
gyámoltalanság s boldogtalanná tesz rémesen. Olyan elkeseredett 
vagyok, mint egy buta iskolás kislány.” (1908. márc. 29.) „Egyelőre 
azonban dolgozni kell véresen és elkeseredetten. S ha bele is döglök, de 
megcsinálom, amit akarok. Meg-csi-ná-lom!” (1910. febr. 8.)

A kishitűség azonban, amely 18 éves korában gyötörte az érettségi 
előtt álló ifjút („... belenyugodtam, hogy az én idegrendszerem és 
agyvelőm nem az aktív emberé, s nem az alkotóé”), két évvel később 
sem szűnt meg és -  születésnapi följegyzése tanúsítja -  kétségbe ejtette 
az elsőéves egyetemi hallgatót: „Ma 20 éves vagyok. (...) Az öregedés 
borzaszt meg ebben a számban. S az, hogy mégiscsak majdnem egy 
negyedszázadot éltem, s terveimnek még a negyedrésze sem valósult 
[meg]. Pedig holtbiztos, hogy fél évszázadnál tovább alig élek. S még 
eddig jóformán semmit sem csináltam.” (191. febr. 1.) Borzasztónak és 
szenvedéssel telinek látja a jövőjét, mert -  bármennyire igyekszik is 
valamilyen erényt fölfedni magában -  csak ürességet talál. Semmilyen 
munkához nincs kedve, sem energiája. (198. dec. 15.) Ennek ellenére
-  zenekritikái mellett -  hamarosan könyvismertetői (Krúdy, Reményi 
József, Szép Ernő, Tóth Árpád, Alphonse Daudet, s egy méltatás Henrik 
Ibsenről), sőt novellái {Etelka, Vaszerics Péter, Sypmposion, Ősz) is rend
re jelennek majd meg, úgyhogy öt év alatt, 1909 és 1913 között a Nyugat 
összesen 32 munkáját közölte, közöttük 22 hangverseny-beszámolót,



tehát mindössze 5-tel kevesebbet, mint bátyjától, akit a szakmabeliek 
akkor már a legilletékesebb, legtekintélyesebb zeneesztétának tartottak. 
Ha ehhez hozzátesszük, hogy ezzel egyidejűleg a fővárosi napi- és heti
lapok sem zárkóztak el kéziratainak közlése elől, s ezek egy részét a 
szabadkai Bácskai Hírlap is átvette, sőt elsőként is több írását megje
lentette, akkor érthetetlennek tetszik Jász Dezső elégedetlensége. Bár az 
kétségtelen, hogy ezek a munkák sokkal többet ígértek, mint amennyit 
az életmű megvalósított, ha Jász Dezső esetében egyáltalán lehet élet
műről beszélni. Hiszen 1913 után már abbahagyta a publikálást, s
-  tudomásunk szerint -  csak jó  húsz év múlva, a harmincas évek közepe 
táján jelent meg egy hosszabb alkalmi írása a Bácsmegye Atap/öban 
Kosztolányiról és Csáth Gézáról, majd a negyvenes évek elején néhány 
kisebb igényű beszámolója a helyi napilapban az itteni zeneiskolai 
növendékek koncertjeiről. Amikor pedig sok-sok évtizeddel később 
Herceg János egy alkalommal megkérdezte tőle, miért hagyta abba az 
írást, rezignáltan csak ennyit mondott: „Fiatalság -  bolondság!” 
(Üzenet, 1987/1-3.183.) Elhallgatására hosszú évtizedek óta nincs 
válasz, s félő, hogy naplójának megjelenése után sem lesz még jó ideig. 
Talán nem volna szabad beérnünk azzal, hogy a pesti egyetemen van 
olyan tanár, aki Jász Dezső munkásságával foglalkozó diplomamunka 
megírására ösztönzi tanítványait, hanem össze kellene gyűjtenünk a 
lapok megsárgult és egyre málló oldalain ma még megtalálható munkáit 
és kötetben közzétennénk, amennyiben értékek találhatók bennük, 
ahogyan azt annyi más szabadkai származású költő és író műveivel tet
tük, s ahogyan azt Gyóni Géza írásaival is szándékunkban van tenni. (A 
vajdasági magyar tudományosság hagyománykereső figyelme örömmel 
fedezhetné föl e cikkek lelőhelyei között Braun Henrik napilapját, aki 
alig néhány évvel előbb Kosztolányit belső, Csáthot pedig külső 
munkatársként alkalmazta, netán olyan gyakran bukkanhatna rájuk, 
hogy elkötelezettjei közül valakinek esetleg még kedve támadna az 
újság módszeres földolgozására. De túl ezen a lehetőségen, e nemzedék 
tanulmányozóinak, valamint az önalakítás érveit kereső olvasónak is 
bizonyára volna mit keresnie ezekben az írásokban.)

Jász Dezső bátyja révén nem csak a régi, hanem a kortárs magyar 
irodalom legújabb kiadványaihoz is hozzájutott, akárcsak a legfrissebb 
kottákhoz. A külföldi szerzők közül esősorban a francia naturalisták és



az orosz realisták művei érdekelték. Amikor pedig 1909 őszén elkezdte 
egyetemi tanulmányait, jó  néhány neves költővel, íróval és művésszel 
személyesen is megismerkedett. Unokatestvére, Kosztolányi Dezső 
baráti köréből mindenekelőtt Karinthy Frigyessel, aki -  amint azt meg
jegyzi róla -  „üdítően és érdekesen szellemeskedik”, Jób Dániellel, „a 
gyönyörű, hercegarcú, előkelő” emberrel. Aztán Osvát Ernővel, 
Ignotusszal, Weiner Leóval, Zerkovitz Bélával, Halasi Andorral, dr. 
Ányos Istvánnal és másokkal, az irodalmi és művészeti élet kiválósá
gaival, köztük Adyval, akinek Royal-beli estje kapcsán azt írja, hogy a 
költő „vérzik, bizalmasan beszél, undorítóan őszinte. Semmi előkelőség, 
Elfogult és meghatott a nagy ünnepségtől.” (1909. nov. 21.) Beretvás 
Hugó zenéje első pillanatra nem tudta meggyőzni, de azt elismerte, hogy 
megérezte, Adyhoz milyen muzsika kell. Az Adyval szembeni ellen
szenv nem új keletű nála. Másfél évvel előbb még ezt jegyezte föl a Vér 
és arany című kötetéről: egész tisztán beláttam Ady agyvelejébe, s
nagyon tetszett ő. Több oldalról megfigyeltem az írásait s minden
féleképpen nagy értéküeknek találtam sorait. S egyúttal e kötettel sokkal 
nagyobb lett előttem ez a fiú, ez a különös arcú magyar gyerek”. (1908. 
jan. 7.) Nem sokkal később azonban már gyökeresen megváltozott a 
véleménye egy másik kötetének olvasása után: „Ady gyűlöletes és ma 
nevetséges.” (1908. nov. 13.)

Csáth baráti köréhez nem kisebb egyéniségek tartoztak ebben az 
időszakban, mint Vészi Margit, a „legbájosabb asszonyok egyike”, 
férje, Molnár Ferenc, akiknél Jász kitűnően érezte magát, mégis 
bizonyos irigységgel tapasztalta, hogy a felesége eufóriás. A legnagyobb 
hatást azonban Sassy Attila tette rá, akit már a fővárosba érkezésének 
másnapján fölkeresett. „A várban van neki egy padlásszobája, ahova 
keringős lépcsők és sötét utak vezetnek. (...) Medgyessyvel, szobrász 
barátjával lakik itt. Az ablakán lila függöny lóg, s a szobája fala tele van 
saját képeivel. Grafikákkal (...) olajos tájképekkel, portrékkal és önarc
képekkel. Szerte a földön meg nem becsült vásznak hevernek, ósdi öreg 
bútorok lapulnak a falhoz, s a szekrényen meg az ablakban is ismeretlen 
virágok emelkednek, és a különös külsejű vázák és tányérok meg emberi 
koponyák sejtelmessé teszik az egész szobát. Irodalmi érték van benne. 
Belépéskor megérezni a magánynak a levegőjét, kimenekülést az 
emberek közönséges komiszságai közül, a gondolatnak szabad sétáltat- 
gatását, amelyet ilyen helyen szívesen és kéjjel tesz a lakó. Lelki vívódá



sokat és átalakulásokat mond el a fal és a bútorok. Egész irodalom szól 
az emberhez ebből a kis tanyából. Nekem nagyon tetszett Sassyval 
együtt, aki igazán nagy művész és gondolkodó művész. És ez a gondol
kodni tudás ér legtöbbet a piktorban.” (1908. aug. 24.) A látottak annyi
ra lenyűgözték, hogy nem tudott szabadulni hatásuk alól. Egy hét múlva 
újból meglátogatta, s még nagyobb lelkesedéssel jegyezte föl róla: 
„Sassy különösen finom művészete teljesen lefoglalt és megértel- 
mesedett bennem. Egészen új érzéstengert bolygatott föl bennem, ame
lyet eddig sohasem éreztem. Délelőtt végignéztük új grafikáit, ezeket a 
kínzó vonalakkal teli művészetet. Ölelkező paradicsommadarak, vézna, 
sovány nők nyújtóznak, sokágú fák, mint egy világon kívüli élet talajá
nak hirdetői tövében. Bámulatos.” (1908. aug. 30..)

Kevés író, művész érdemelte ki ilyen gyorsan elismerését, mert a 
bátyja ízlésén csiszolódott szellem csak az igazi értékek iránt volt nyi
tott, fogékony. A legjobbaknak tartott alkotók műveit is bírálattal illette, 
ha azok nem nyerték meg tetszését. így például ezt írta Turgenyevről 
Füst című regénye kapcsán: „Pompásan csúfolja ki az öreg az oroszok 
érzékenykedését s romanticizmusát. Helyenként igazán mulatságos. S 
komoly írói vonások feküsznek benne. Lehet tanulni tőle, bár rossz 
elbeszélő. Szerkeszteni nem tud, a formája gyenge, s a legközönsége
sebb machinációkat szedi elő, ha valahol megakad. Mégiscsak 
Dosztojevszkij a legnagyobb orosz író.” (1910. febr. 6 .)

Ilyen környezetben, a szellemi elit kiemelkedő képviselőitől 
körülvéve sem találta föl magát a fővárosban. „Erősen iparkodom ellen
súlyozni azt a szédülést, elbódulást, amit Pest okoz, s amelytől 
kizökkenek gondolkodásmódomból. S amelyet az jellemez, hogy az 
embereket nem tudom helyesen kezelni, velők ép mondatokban beszél
ni. Ellensúlyozom, de mégis némileg jelentkezik.” (1909. szept. 10.) 
Érthető hát, hogy Pesten járkálva gondolatban otthon van, s előre örül a 
gondtalanságnak és a jólétnek. Amikor pedig a vonat beér „a kis, 
csendes Szabadkára”, újabb csalódás éri, mert mindenki sokkal kisebb, 
mint addig volt. És itthon valami rideg barátságtalanság, de tisztaságos 
szimpátia fogadja. „Apáék szomorú arccal ölelnek meg, úgy, hogy belül 
megint elsírom magam, Még mindig azt az összetöröttséget érzem, 
épületek összedőlését, de másrészről önbizalmat és irreális hatalmasságot.
-  Különös kontraszt és furcsa gondolatok kergetnek.” (1908. aug. 31.)



Fontos és jellemző vonása, hogy otthon sem érzi igazán jól magát, mert 
nincs harmónia, Szabadka nyomasztóan, mint egy játékváros hat rá, 
amelyben nincs komoly élet. Mintha e tekintetben sem engedett volna 
szigorú mércéjéből, s szűknek bizonyulna számára az a kulturális és 
történelmi közeg, amelybe beleszületett s amelyben fölnőtt.

Kosztolányi Aranysárkányanak világa elevenedik meg a napló 
oldalain. Előtérben természetesen a Brenner és a vele rokoni kapcsolat
ban álló Decsy és Kosztolányi család, valamint a hozzájuk baráti 
szálakkal fűződő Lányi família áll. Az ő életüket, mindennapjaikat 
követhetjük nyomon a századelő Szabadkáján. így például meg
tudhatjuk azt, hogy az 1908. december 11-i tisztviselő-választásokon id. 
Brenner Józsefet megerősítették állásában, sőt a főügyészséget is föla
jánlották neki, de azt visszautasította, mert ha elfogadta volna, nem 
vezethetett volna magánirodát. Ekkor a főispán tiszteletbeli főügyészi 
címet adományozott neki. Tudomást szerezhetünk arról is, hogy dr. 
Brenner rigid magatartást tanúsított családja iránt, amitől mindkét fia 
sokat szenvedett. Jól példázza tartózkodó viszonyulását az is, hogy
1909. október 30-án nem vett részt legidősebb gyermekének doktorrá 
avatásán, úgyhogy a családot Mádi, Dezső és Budánovics Mária, mosto
haanyjuk húga képviselte, akit 1908 végén fölvittek Pestre az 
akadémiára, hogy Maleczky Vilmos operaénekes, neves pedagógus 
tanítsa. Nagy örömére hangját értékesnek találta, s megígérték neki, 
meghívják, mihelyt üresedés lesz. így került be 1914-ben az ország első 
operaházába, amelynek aztán idővel örökös tagjává választották. Nem 
kevésbé bántotta a két fiút az is, hogy sem hazaérkezésükkor, sem elu
tazásukkor apjuk nem köszöntette őket. Pedig mindketten valóságos 
ünnepként élték meg azt a napot, amikor édesapjuk 1909. november 3- 
án meglátogatta őket a fővárosban, együtt reggelizett és ebédelt velük, 
kávéházba is betértek. „Felejthetetlen. Első alkalom, hogy apa a fiaival 
van együtt. Csak velők. [A] beszélgetés fonala kitűnő” -  jegyezte föl 
Jász kivételes eseményként naplójában, amelyből egyébként azt is meg
tudjuk, hogy Csáth -  saját szerkesztésében megjelenő -  zenei szaklap 
megindítását tervezte, s erről megbeszélést is folytatott a Harmónia 
Zeneműkiadó igazgatójával, de a vállalkozásra -  nem tudni, miért -  nem 
került sor.

Van ennek a szabadkaiak század eleji köznyelvén írt naplónak még 
egy fontos mozzanata, amelyről bővebben szólnunk kell. Annál is



inkább, mert immár több évtizede hallgatunk róla., s mert többször is 
megígértük, hogy a „rejtély”-t fölfedjük, mihelyt alkalmunk nyílik rá.

Kosztolányi Dezső és Lányi Hedvig hol fölemelő, hol lehangoló 
ifjúkori szerelmének zárószakaszának ismertetésével immár több mint 
harminc éve adósa vagyunk az olvasónak. A Fecskelány megje
lenésekor, 1970-ben csupán sejtettük, hogy a látszólag lekerekített 
történet kiegészítésre szorulhat, ebből azonban nemigen lehetett követ
keztetni arra, hogy Hedda naplójának részletei és Desiré levelei -  ami 
még fontosabb -  nem adnak teljes és hiteles képet kettőjük kapcso
latáról. Csakhamar kiderült azonban, hogy Hedda 1908. április 3-i föl
jegyzése mögött jóval több rejlik, mint amennyit a szöveg sejtet: „Valaki 
két nagy szívet rajzolt a kapunk elé a földre. Amikor reggel megláttam, 
elcsodálkoztam, mert Dide nem lehetett. Hát akkor ki volt? Talán csak 
nem Kisdezső, aki az utóbbi időben naponta megfordul nálunk, néha 
kétszer-háromszor is, és mindig olyan zavarban van. Igaz, gyakran azért 
jön, hogy üzenetet hozzon Didétől, s így zavara érthető, mert nagyon 
kell vigyáznunk, de tegnap is megvárt, amikor iskolába mentem, 
elkísért, és egész úton arról beszélt, milyen jól áll rajtam az új piros 
ruhám, hogy mennyire megszépültem, s hogy milyen jól érzi magát 
velem. Már hetekkel ezelőtt is föltűnt, hogy délutánonként, valahánys
zor sétálni megyünk Anyával, mindig összeakadunk vele, mintha csak 
szándékosan errefelé járna. De lehet, hogy csak képzelődöm.” Aztán az 
1985-ben megjelent, néhány újabb levéllel bővült, második kiadásból 
kiderült, hogy az idillikusán indult és egyre jobban elmérgesedő 
vonzódás mögött szinte föloldhatatlan ellentétek feszültek. Voltaképpen 
a Fecskelány mindkét kiadásának utószavából a figyelmes olvasó meg
tudhatta, hogy kettőjük szerelmének zárt története nem ért véget 1910 
májusában, mert egyrészt a költő művének vonat-kozó részletei is hoz
zátartoznak, másrészt jeleztem, hogy van még a birtokomban néhány 
dokumentum, amelyek közül különösen egy levél lehet bántó, ezért 
(három másikkal együtt) mindmáig nem publikáltam (a dokumentum
regényben nem is közölhettem, mert abban kizárólag a Heddához írt 
Kosztolányi-levelek kaptak helyet), mivel minősítéseivel sérthette volna 
az érintett személyek érzékenységét. Mellőztem tehát közzétételét, 
annál is inkább, mert a másfél évtizeddel ezelőtt, 1984. április 6-án, 
életének 90. évében Budapesten elhunyt özv. Retteghy Béláné dr. Lányi



Béláné dr. Lányi Hedvig aranydiplomás orvosnő egész életútja megcá
folta a jóslatokat, és annak bizonyítéka, hogy a legnagyobb elmék 
vádaskodása is alaptalan lehet.

S mert példánk ezt mindennél jobban bizonyítja, úgy érzem, végső 
ideje, hogy nyíltabban beszéljünk s kertelés nélkül elmondjuk, voltakép
pen miről is van szó. Megköveteli ezt tőlünk az irodalomtörténet, a 
tisztesség, nem utolsósorban pedig az, akitől ezt a három füzetből álló, 
töredékes naplót közlésre kaptam, amikor a hatvanas évek elején 
jászszentlászlói otthonában fölkerestem, hogy elbeszélgessek vele báty
ja, Csáth Géza életének kevésbé ismert szakaszairól, tehát maga a 
szerző, az 1968-ban elhunyt Jász Dezső elvárná tőlem. Még akkor is, 
ha némelyek netán megbotránkoznak majd az alpári hang miatt, amely
-  nem kétséges -  méltatlan egy egyszerű halandóhoz is, hát még egy 
olyan nagy szellemhez, mint amilyen Kosztolányi, a magyarul 
legszebben írók egyike volt. Nehéz mentségül bármit is fölhozni az érin
tettek számára, ha csak azt nem, hogy a történet idején Hedda 14-15 
éves csitri, Desiré pedig 23 éves, forrófejű fiatalember volt, s hogy az 
előbbinek tetszett a flörtölés, az utóbbi cselekedeteit pedig a szerelmi 
elvakultság és hiúság meg a sértődöttség irányította.

Aki ismeri a Fecskelány történetét, az tudja, hogy Kosztolányi le
veleinek legtöbbjét Jász Dezső révén juttatta el Heddához, akit hol 
Hedgának, hol Heddgának, Heddának, Heddginek, hol kislánynak 
nevez. Kötetünk, amely voltaképpen a regényben közölt Hedda-napló 
pandanja, nem csupán kiegészíti, hanem helyenként módosítja is azt. 
Amíg Hedda csupán egyszer említi Jász Dezső nevét, addig az 
oldalakon át a hozzá fűződő kapcsolatairól ír: Egy alkalommal elmond
ta neki, hogy vele álmodott és álmában megcsókolta, mire Hedda beval
lotta neki, hogy ő is és viszonozta a csókját. (1908. márc 5.) „Végre 
megmondom neki, hogy szeretem. Roppant szomorúan folyt az egész 
dolog...”(1908. márc. 14.) „Nem követelhetem tőle, hogy csak engem 
szeressen -  úgysem lehet. Szebb, ha sokat szeret.” (1908. márc. 15.) 
„megtudtam, hogy szeret, s ez egy kicsit kitisztította a sötétségeket.” 
(1908. márc. 29.) „... furcsa, hogy a kislányt ilyen erősen szeretem”. 
(1908. máj. 10.) A gyakori együttlét legmeghittebb pillanata az volt, 
amikor egy alkalommal magukra maradtak a szobában, ahol zongoráz



tak, s a fiú megcsókolta partnemőjét. „A többit már csúnya leírni” -  
teszi hozzá 1908. május 17-i följegyzéséhez. Aztán a keserű fölismerés: 
„Dide egy levelét adtam a kislánynak, nehezen és nem szívesen. Ha nem 
vinném neki, tán sehogy sem szeretne. Ez volt az egyik, amiért engem 
is elfogadott. (...) Egészen ötödik kerék vagyok én is.” (1908. máj. 20.) 
„Nem tudom én sokáig kibírni nélküle...”(uo.) „Aranyosan rájöttünk, 
hogy mindketten egymást szerettük meg az első látásnál. Hogy én ezt 
nem mondtam meg, az baj. Tán Didéről szó sem lett volna, ha meg
mondom.” (1908. máj. 24.) „A száján csókoltam.” (1908. jún. 1.) „Ő is 
csak olyan, mint én: a rám nézve értékes emberek és nők szeretetét mind 
meg akarom tartani, sőt sokat akarok magam is szeretni, mert egy 
kevés.” (1908. júl. 6.)

A emlékidéző vallomásokat az alábbi levelek nem támasztják ugyan 
alá, azt viszont sejtetik, miért is szakadt meg Kosztolányi és Lányi 
Hedda oly romantikusan kezdődött szerelmi kapcsolata, s vált kis híján 
végzetessé. Elsőnek a költő 1908 márciusában Jász Dezsőnek írt leve
léből idézünk:

Kedves Dezsőke, nagy örömet okoztál nekem, hogy közkedvelt és 
népszerű Hedvigünkről pár szót irtál. Cseppet sem lepett meg újabb 
úgynevezett „térfoglalása" Illő és el is várom tőle, hogy rövid időn 
belül reá ül Szabadkára, mint egy nagy trónra és egyedül fo g  uralkodni. 
Elvégre elég királynői. És a trónról majd pompásan tudja osztogatni 
kegyeit bohócainak, talpnyalóinak, fullajtárjainak s egyéb mezítlába
sainak, keveset és nagyon diszkréten, hogy az udvari költő ne legyen 
kénytelen abbahagyni az irást és közéjük csörtetni.

Igen röviden irok most, édes fiam  s nem is folytatom ezt a gondola
tot se. (...)

Ezzel búcsút is veszek tőled és Heddától Mondd meg neki, hogy még 
mindig itt maradt a nyoma s amerre já rt aranyos uszályt hagyott maga 
után, mint a hajó a vízen. Ha sétálni megyek, egyedül, ezeket a 
nyomokat keresem. Egyébként pedig sok mindent üzenek neki, amit álta
lad nem üzenhetek meg és kérem olvassa el a küldött tárcát.

Április harmadikán, délben, elmegyek érte hozzájuk. Őrizze meg.
Ég veletek és mulassatok jó l

Desiré



Második levelünket, amelyben Brenner Dezső 1910. június 10-én 
beszámolt Újtátrafüreden tartózkodó bátyjának Hedda és Desiré sza
kításáról és annak következményeiről, ugyancsak betűhíven közöljük, 
mint ahogyan az utolsó két levelet is. Tájékoztatásul csupán annyit, 
hogy Tatarozotték Lányiék ragadványneve volt, Sarolta (Sarlott) a 
lányuk, Téglás Béla pedig tanár és kritikus, a Nyugat munkatársa és 
Kosztolányi barátja volt.

Kedves Józsiba bátyám! 1910. VI. 10.
( - )
Desiré?
Kislány egyszerűen megcsalta. Amíg neki epedő leveleket írt, addig 

még más három emberrel levelezett. S  a leveleiben Desirét a nagy vérző 
férfiút leszólta, mint férjet: a többiek a házibarát leendő szerepében van
nak föltüntetve. Levelek előkerültek. (Jó hogy nem írtam. Figyelmeztet
tél. Emlékszel?) Desiré napokig szívdobogásban és krisztusi kínokban. 
Végre Tatarozottéknak kitálalta az ügyet: íme kislányotok szegény beteg 
hyszterika, utolsó utcalány nem tesz ilyet, minden emberrel randevúz és 
hányat tesz tönkre -  és így. Kosztolányiék izgalomban. Mindez 2 hét 
előtt. Desiré magánkívül volt, félrebeszélt, s hasonló krisztusi kínokat 
szenvedett mint én annak idején és mások is. A famíliák nem érintkeznek. 
Tatarozott és a mama is egyszerű csínynek tartják a dolgot s a lányt psy- 
chiaternek nem mutatják. -Á rp i is letört: Sarlottetal szakítania kell emi
att. A fiúnak nagy sebei vannak, mert mélyen járt és nagyon komolyan 
csinálta: Desiré és ő  is házasságra gondoltak.

Desiré javul és már dolgozik is.
Érdekes a hysztérikák hatása. Emlékszel mikor én magamat szmo

kingban keresztrefeszítve lerajzoltam a kislánnyal való ügyem után. 
Desirének hasonló érzései voltak. — Éjjel -  Pestre való visszatérésekor
-  ezeket elmondtuk egymásnak. A fiú t vigasztaltam. Rájött hogy kislán- 
ka amíg a szemébe-tüzelt, a másik kezével egy idegen férfi keze után 
nyúlt. Szóval Téglás nagyszerű sejtései pontról-pontra igazak lettek. 
Szegény Desiré! Csodálatos: most látja csak, hogy a nőkkel való vi
szonyt nem szabad komolyan venni. -  Az idő majd meggyógyítja. (...)

Ezerszer csókol Dezső öcséd



A harmadik, ugyancsak terjedelmes, nyolcoldalas levélből is, ame
lyet úgyszintén Jász Dezső írt bátyjának, csupán a témánkkal kapcso
latos részt közöljük.

Charloíe Quarnero versében tengeri impressziók vagynak. Ott volt a 
kislány. S  az egész, mint észrevehetted az Árpival való viszony elsza
kadásának melankóliáját rögzíti. Efféle szempontból Desirének az új 
versei is érdekesek.

A Desírével töltött éjszakáról írtam már, amint hazaérkeztem. 
Kislányka lelkét rajzoltuk meg impresszióinkból és teljes világításba 
helyeztük az éjszakán. Megállapítottuk az egész színészkedését és Des íré 
ugyanazt látta kislánkánál, amelyet te színdarabodban megvalósítani 
akartál. Persze ezt anélkül, hogy tudott volna a te tervedről: színészek 
színészt játszanak, -  ez az az ötlet. És aztán elmondtam Desirének, hogy 
kislányt egyszer megcsókoltam. S  megmondtam, hogy ellenállni nem 
lehetett. Teljesen őszinték voltunk. S  előjöttek olyan témák, amelyek csak 
lappangtak bennünk. így pl. Desiré rögtön arról a gyűlöletről beszélt, 
amelyet irántam, érzett, mert tudta, hogy kislánkát valamikor szerettem. 
Beszéltünk családunk nőtagjairól, akiket akkor szenteknek és kiváló, 
tiszteletre méltóknak találtunk kislánnyal szemben, aki rút és gaz kis nő. 
(S a keresztény erkölcsű nőt annyira megszerettem, köztük a rokon 
lányokat, hogy az éjjel az álmomban Kosztolányi Mariska megcsókolása 
közben ejakuláció történt.) Kislánykát gaz hisztérikának állapítottuk 
meg, aki minden férfihoz méltatlan. Egyeztettük a szenvedéseinket, s 
ezek hasonlók voltak. Desiré (a Baross Kávéház asztalánál) reggel 
háromig elmesélte az egész otthoni esetet. Ez Bíró Lajosos volt. Tata- 
rozttéknak fölfedte és kikaparta az összes eltemetett gyalázatokat, ame
lyeket kislány csinált. Elmondta a mamának mondott gorombaságait 
stb. stb. Kislány hisztériájának eredőjét Tatarozott zsidó erkölcseiben és 
társadalmi nihilizmusában találtuk meg. Közben Desirét folyton vigasz
taltam, mert hisz úgy éreztem, hogy leikeink nem is árhatlanok. Nagy
szerű volt. A lelkem nagyon közel volt Desiréjéhez. S  ezt más emberrel 
még sosem éreztem. És ez volt a legóriásibb a dologban. A barátságunk 
csak akkor kötődött meg igazán, mert eddig nem volt.

A következő napokon azután késő estig együtt sétáltunk vacsorák 
után. És teljesen behatoltunk a részletekbe, amelyekre már tisztán nem 
emlékszem.



Desiré leveléből (Szabadkára írt nekem) szenvedés beszél Kislányt 
utálja. De a kínok elől nemigen siet menekülni, kínozza magát 
mazochista módon. Télre, azt hiszem, teljesen meggyógyul

Az írásán semmi nyoma az egésznek A Hétbe írt dolgai mind 
kitűnően sikerültek, s az invenció nem hiányzik belőlük Sőt mintha 
használt volna az egész Desiré tollának, mert sokkal nyugodtabb és 
oekonomusabb, a kifejezései reálisabbak, mint azelőtt Szeretném, ha ezt 
te is megállapítanád. (Lásd A Hét múlt heti, jún. 26-i számát!)

(...)
1910. június Ezerszer csókollak és leveled

várom
Dezskő

Kosztolányi Dezső dr Brenner József fürdőorvosnak Újtátrafüredre
1910. június 12-én címzett levele immár fé l  évszázada birtokomban van, 
de -  amint azt már fennebb mondtam -  kegyeleti okokból csak most 
jelenik első ízben.

Budapest, 1910. június 12.

Kéjelgek abban a gondolatban, hogy ezen a négy oldalon röviden 
feltárjam a lelkiállapotomat. Lehetetlen dolog: tehát izgat. Ha azonban 
mellettem leszel s minden szavamnak hiszel, mint egy ember a másiknak, 
mint férfi a másiknak, talán sikerül Neked ezzel tartozom. Hiszen 
tetőled annak idején egy levelet kaptam, amely megindítója volt az én 
két és fé l  éves gyönyörű szerelmemnek. Valahogy úgy érzem, hogy a 
véget is be kell jelentem (!) neked.

Te tudod\ ki volt nekem Hedda. Ebben a lányban van valami bús 
bölcsesség, amely velem rokon. Az utolsó években rájöttem arra is, hogy 
végzetes testi kapcsok vannak közöttünk s már nem tiltakoztam semmi 
ellen, még a lázító gondolat ellen sem, hogy miatta megtagadom az 
életemet, leteszem a tollat és élek. Az élet elvégre játék s érette érdemes 
lett volna játszani. Igen, kedves orvos, mi elmentünk a szerelem legvégső 
határáig. Én pedig állandóan metafizikai őrületben voltam.

Ezt meg kell értened.



Néha napokig mást sem tettem csak a szájára és a nyálára gondoltam.
Minden héten leutaztam hozzá. Éjjel utaztam le, nem aludtam, mert 

a dolgok sietősek voltak.
Most halld a következőket:
Májusban Rómában voltam. Több hónapra utaztam le. Volt pénzem 

elég. Egyszer csak eszembe jutott valami irtózatos. Összepakoltam, siet
tem haza Budapestre, onnan Szabadkára.

Tudod\ hogy gyakran voltak közöttünk féltékenységi jelenetek.. Te 
egy ízben közvetítője voltál. A lány sírt és esküdözött. Azután minden 
rendben (!) jött.

A mostani féltékenységre semmi okom sem volt. Hazamentem. Hedda 
sugárzó szemekkel fogadott. Minő boldog. Hogy szeret. Elhervad, ha 
nem lát stb. stb.

A lány csakugyan szeretett. Ha elhagytam lesoványodott, ha vissza
tértem hozzá, öt perc alatt megváltozott, kipirult, meghízott.

Tehát képzeld el ezt a helyzetet:
Egy este szemben állok vele a szobában. Durva vagyok vele. 

Sértegetem. Gyötröm. Azt mondom neki, gyalázatos. Minden ok nélkül. 
Valami sötét sejtelem diktálja, hogy szúrjak a függönybe, valaki áll 
mögötte. Odaszúrok. A lány sírva fakad. Bevallja, hogy valakivel le
velezett. Irt neki 3 levelet. Mert az illető szerelmes volt beléje. Ártatlan 
leveleket.

Másnap 14 et vall be. Az illetőt felkeresem. 39 levelet írt neki. Izzó, 
ocsmány szerelmes leveleket.

Ugyanakkor, mikor én is hasonlókat kaptam tőle. Mikor betegen 
feküdtem a kórházban és a Nyugatban megjelent négy legszebb, hal
hatatlan szerelmes versem.

Ez még nem minden. Két nap múlva egy másik viszonyát fedeztük fel. 
Egy gimnazistával. Vele is levelezett.

Te, édesem, nem képzelheted el lelki állapotomat. Mit írjak? Halálos 
beteg voltam. A családunk olyan volt, mint egy gyászoló família . Anyám 
egész éjjel borogatta a szívemet. Az agyam borulni készült. Gyakran 
éjjel, éjfélkor is elmentem a lányhoz s felkeltettem, hogy lássam 
legalább, hogy még él. Iszonyú volt.

Be kellett látnom, hogy szegény Hedda a legirtózatosabb 
hisztériában szenved. Ezek a mély és iszonyú aljasságok, amiket elle



nem elkövetett, megbocsáthatatlanok. A lány még most is a legförtelme
sebb hazugságok hálójában van. A könnyei is hazugok. Bűnös, átkozott, 
szívtelen hisztérika. Eddig is három embert tett tönkre. Egy szimpatikus 
ügyvédjelölt az ő  áldozata. Látom éjjelenként, későn a szabadkai 
kávéházakban; züllik; nem vizsgázik. A másik kettőt nem említem. 
Világos *volt tehát a helyzetem. Nekem nem szabad lovagias affért 
csinálnom, de azon kell lennem, hogy megmentsem ezt a szép, bájos 
lányt, ha nekem nem is, de legalább az életnek, mert a legsötétebb 
ösvény felé  lejt, az utcasarkok és a bordélyházak felé.

Öt ájult, iszonyú napon tárgyaltam a famíliával. Sírtak. Lefogytak. 
Megsápadtak.

A fiúk  mellettem álltak.
Nem írhatom le a szenvedésemet. Én egy hónap óta nem dolgozom, 

fekszem, mint a félhalott és a levegőbe bámulok. Öcséd látta a 
szenvedésemet. O talán beszélhet. Egykor talán én is meg tudom értetni 
veled, mit éltem át és mit élek át mostan. Láttam, hogy a leány a miliő
je  miatt menthetetlen. Ernő bácsi u. i. azt mondja, hogy az egész egy 
bakfiscsíny. Átok reá. Megölte a lányát.

Elolvasom a levelem s úgy találom, semmit sem mondtam. Kár volt 
megírnom.

Jobb hallgatni.
Ezért nem írtam neked eddig is.
De te azért írj. Levelemet pedig rögtön tépd szét.

Desiré
U. i. Mellékes, de talán érdekel, hogy köztünk és L. ék között teljes 

szakítás jö tt létre.
Ez a família a legzüllöttebb vándorkomédiás családnál is mélyebben áll.

Ez a levél több egyszerű dokumentumnál, helyzetképnél, állapot
rajznál: vallomás, amely személyes hangja, fájdalmat, csalódást oldó, 
nemes pátosza révén a Kosztolányi-életművön belül is a legőszintébbek 
egyike.

DÉR Zoltán
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Jász Dezső (Brenner Dezső) naplóját éppen a napló- és 
memoárírás, illetve -olvasás időszakában veheti kézbe az olvasó. Az 
olvasás időpontja nagyon is lényeges, hiszen a kulturális átrendeződés 
igényével fellépő olvasó a kritikai szogorra és az érzékeny gondolkodóra 
összpontosít. Az „energiátlanság” ugyanis szigorú ítélet, amely egy egész 
városra, egy egész nemzedékre vonatkozik. A bírálat főként a fiatalokat 
érinti, mégpedig a modernitás legapróbb mozzanataira is reflektáló fiatal 
gondolkodó nézőpontjából.

Csáth Géza gyógyszerész öccsének feljegyzései a naplóírói 
pozícióból eredő spontaneitás jegyeit hordozzák. A személyesség 
retorikája kapcsán Pilinszky János gondolatai merülnek fel: „A naplót én 
írom, s később — megérkezve az igazságba — a napló kezd írni engem.”

Jász Dezső naplójának olvasója (a regionalitás megkerülhetetlen 
kérdései mellett) pontosan a Pilinszky által említett szerepcserére figyel, 
és azt is pontosan tudja, hogy a helyhez és időhöz kötött, hol kihagyásos, 
hol reflexív szöveg nem a széles olvasóközönség számára készült.

1908. január 7-én kezdődik (folytatódik?) a Fecskelányból már 
ismert történet, amelynek „új” nézőpontja megkérdőjelezi és kiegészíti a 
Lányi Heddával kapcsolatos ismereteket.

Az első bejegyzés tehát a Nyugat indulásának idejéhez kötődik, 
ugyanebben az évben jelent meg Csáth Géza első kötete is. Brenner 
Dezső (akkor még szabadkai gimnazista) négyes művészként 
gondolkodik; az irodalom, a zene és a képzőművészet mellé az ő 
esetében a szíművészet is felzárkózik, amely Csáth írói opusában szintén 
jelentős helyet kapott. A fiatal gimnazista naplóíró (bennlakóként) 
kívülről szemléli Szabadkát, amelyet a távolból érkezők töltenek meg 
művészlevegővel. Valódi kívülállóként „játékváros”-nak minősíti szülő
városát.

Jász Dezső -  az író és kritikus -  olvasói reflexiói esszéértékű 
szövegek/szövegrészletek. A modernitás rezdüléseire reagáló naplóíró 
különösen Adyt értékeli, majd később ellenszenvvel nyilatkozik róla, de 
Bródyt is méltatja. Vajda, Arany, Mikszáth, Kosztolányi társaságában a 
világirodalom nagyjai jelennek meg: Turgenyev, Gorkij, Heine, Mau- 
passant, Dickens és Dosztojevszkij. Jász Dezső Dosztojevszkij-élménye 
Pilinszkyéhez, a modern francia írók olvasataihoz és Bahtyin dialógus
elvéhez közelít. Az eseményeket 1910-ig követő bejegyzésekből Koszto
lányi Dezső itthoni és otthoni portréja is kikerekedik. Az interp- 
retálhatóság szabadságélménye és az őszinteségre való törekvés a naplói 
beszédmód sajátossága. Az önismeret hiányosságaival szembesülő 
olvasóban minden bizonnyal a tágasság szellemét sugalló részletek 
hagynak nyomot.

HÓZSA Éva


